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1. Inleiding 
 

1.1. Voorwoord 

 
Deze inventaris is een enigszins verkorte uitgave van de meer gedetailleerde Inventaris van de archieven 
der gemeente Schimmert, in 1965 door P.A.W. Dingemans in samenwerking met W. van Mulken en J.Th.H. 
de Win samengesteld. De uitgebreide vorm is veelal bedoeld ten dienste van de gemeentesecretarie, de 
onderhavige uitgave voor geschiedkundig onderzoek. 
 
In hoeverre beide edities van elkaar verschillen wordt uiteengezet in de "Verantwoording van de ordening en 
inventarisatie", op blz. 35 en 36. De in deze inventaris beschreven archieven berusten ter 
Gemeentesecretarie in Nuth. 
 
De volledige inventaris van de archieven der gemeente Schimmert bevindt zich op de Gemeentesecretarie 
van Nuth en op de Provinciale Griffie van Limburg ten kantore van de Inspectie der Archieven te Maastricht, 
op welke plaatsen hij door belangstellenden kan worden geraadpleegd. 
 

1.2. Historische schets van de gemeente Schimmert 

 

1.2.1. Het bestuur 

 
Na een overheersing van 4 eeuwen is rond het jaar 400 de Romeinse macht zozeer verzwakt, dat de 
Franken over de Rijn onze streken kunnen binnentrekken. Nadat de Romeinen in 418 definitief verslagen 
zijn, komt het land onder het bewind van de Frankische koning Pharamond. Zijn opvolger, Clovis, gaat met 
zijn gehele hofhouding over tot het Christendom. Het land is in deze tijd verdeeld in gouwen, die onder het 
bestuur van een gouwgraaf staan. 
 
Deze gouwgraven, oorspronkelijk slechts koninklijke ambtenaren, worden al spoedig zeer zelfstandig 
waardoor de Merovingische monarchie verzwakt. De macht wordt overgenomen door de Pepijnen, die er in 
slagen weer een grote centrale macht te vestigen. Het hoogtepunt van deze centralisatie valt onder het 
bewind van Karel de Grote, die in de kerstnacht van het jaar 800 te Rome tot keizer gekroond werd. Na de 
dood van zijn zoon, Lodewijk de Vrome, wordt het rijk weer in drie stukken verdeeld. Het tegenwoordige 
Zuid-Limburg valt in het Middenrijk, Lotharingen, dat in 959 weer verdeeld wordt in Opper- en Neder-
Lotharingen.  
Opper-Lotharingen komt dan bij het Duitse rijk, Neder-Lotharingen bij het Franse. 
 
Voordat onze streken bij het Duitse rijk gevoegd worden, heeft de abdij van Reims hier evenwel reeds 
bezittingen verworven, want in een polypticum1 (memoriaal) van de abdij uit ca. 847 wordt vermeld dat de 
abdij o.a. cijnsen en andere inkomsten bezit in "Schimortera". 
 
In 968 schenkt Gerberga2, dochter van Hendrik I van Saksen en echtgenote van Lodewijk van Overzee van 
Frankrijk, haar bezittingen te Meerssen en omstreken (de Palts), welke zij van haar eerste echtgenoot 
Giselbert, Hertog van Lotharingen, als huwelijksgift gekregen had, aan de Benediktijnerabdij St. Remigius te 
Reims, die ze onder het bestuur van de proosdij (kapittel) van Meerssen stelt. 
 
Ook de bezittingen van de abdij te Schimmert worden nu onder het bestuur van de proost gesteld. De kerk 
wordt een filiaalkerk van Meerssen, waarvan de proost de tiende bezit en het "ius personatus" (dit is recht 
van zielzorg: pastoorsbenoeming etc.) Verder bezit hij er nog een hoeve en enige bunders land. De 
wereldheren, die aanvankelijk nog de plaatsen in het kapittel bekleedden, worden vanaf 1134 vervangen 
door monniken van de abdij van Reims. 
 

                                                      
1 J. Habets, Beknopte Geschiedenis der Proosdij van Meerssen. Publications de la Société Historique et Archéologique dans Ie duché 

de Limbourg, deel 25, 1888, blz. 3-160. (Verder aangehaald als: J. Habets, Proosdij Meerssen, Publications 1888).  
2 J. Habets, Proosdij Meerssen, Publications 1888. 
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Aanvankelijk heeft de proost ook de justitie3 te Schimmert, zoals blijkt uit een charter van 1152 waarin keizer 
Frederik I een geschil beëindigt tussen Goswijn van Valkenburg, de voogd, en de proost over de 
emolumenten van de drie jaargedingen van Schimmertera door de rechten van de proost vast te leggen. De 
voogd wordt aangesteld om als plaatsvervanger van de landsheer de hoogste rechtsmacht te bekleden en 
hij heeft daarom het recht op een derde deel van de aan de bank betaalde boeten. De Heren van 
Valkenburg zijn de voogden van de proosdij. Zij hebben veelvuldig misbruik gemaakt van hun macht, zoals 
ook wel uit bovengenoemd charter blijkt, en langzamerhand de proosdijgoederen ingelijfd bij het Land van 
Valkenburg, terwijl de proost slechts enkele rechten heeft behouden. 
 
Na nog een korte tijd onderbank van Beek te zijn geweest, wordt de schepenbank van Schimmert al spoedig 
bij die van Klimmen gevoegd, wat zo gebleven is tot de Franse omwenteling. 
 
In de XlV-e eeuw komt het Land van Valkenburg in het bezit van de Hertog van Brabant, die dus voogd voor 
de proosdij wordt, wat blijkt uit de bewaard gebleven stukken van een proces4, dat in 1440-1441 gevoerd is 
tussen Arnold de Glymes, proost van Meerssen, en de Hertog van Brabant over de tiende van Haasdal. In 
deze tijden vinden er voortdurend invallen plaats van vreemde legers5. 
 
In 1464 valt Marcus van Baden, momboir (voogd) van het Prinsbisdom Luik, met een groot leger het land 
binnen. 
 
In juli 1474 legt Karel de Stoute een groot legerkamp tussen Haasdal en Raar, vanwaar hij op 25 juli verder 
trekt naar Nuth. Op St. Valentijnsdag (12 februari) 1487 trekt Robrecht van Arensberg met ca. 1100 man 
naar Meerssen om de kerk en de proosdij te plunderen. De daarop volgende 4 dagen plunderen zij het land 
van Valkenburg, waarbij te Schimmert 13 huizen platgebrand worden. 
 
In het begin van de XVI-e eeuw wordt de proosdij,die aanvankelijk zelfstandig was, volledig ingelijfd bij de 
abdij van Reims, zodat de moeilijkheden over het benoemen van de verschillende functionarissen, o.ra. de 
aanspraken van de voogd hierop, opgeheven zijn, daar de abt van Reims de proosdij nu zelf beheert en de 
proost in Meerssen benoemt. 
 
Op 13 juni 15476 wordt het rentmeesterschap over de goederen van de proosdij verpacht aan Laurens Meys 
uit Maastricht voor de duur van 6 jaar. Hij draagt zorg voor het innen van de cijnsen en de andere inkomsten 
van de abdij. 
 
Bij bul van 7 augustus 1561 wordt door Paus Pius V de proosdij van Meerssen als tafelgoed voor het pas 
opgerichte bisdom Roermond aangewezen, waardoor de monniken naar Reims moeten terugkeren. 
 
De abdij van Reims begint een proces tegen deze beslissing7 en in 1609 wordt de proosdij door de 
aartshertog teruggegeven aan de abdij van Reims. 
 
Inmiddels is de 80-jarige oorlog begonnen. Op 9 september 1570 roept Jan, Graaf van Oost-Friesland, Heer 
van Durbuy, als gouverneur van de vier landen van Overmaas, de Staten van het Land van Valkenburg 
bijeen bij de kerk van "Schymmart" om te beslissen over een bede van Alva. 
 
In de hierop volgende jaren worden er nog verschillende Statenvergaderingen in Schimmert gehouden, 
misschien omdat de toenmalige secretaris daar woonde. Op 14 juni 1611 wordt het rentmeesterschap over 
de goederen van de proosdij verpacht aan Johannes Olislagers, koopman te Maastricht. De omvang van de 
goederen te "Schymmart" beslaat dan ca. 36 bunders, die jaarlijks ruim 89 mud koren moeten opbrengen, 
welke op St. Andreas moeten worden voldaan. 
 
In de jaren 1611-1612 vindt er nog een belangrijke gebeurtenis plaats. De franse abdij van Reims vindt haar 
bezittingen zo ver van het moederklooster niet veilig genoeg meer en verkoopt de proosdij aan de 
Augustijnerabdij van Eaucourt in Artois.  
Onder deze verkoop vallen ook de kerk en het "ius personatus" van Schimmert. 
 

                                                      
3 J. Habets, Limburgse Wijsdommen. Uitgave Oude Vaderlandse Rechtsbronnen, 's Gravenhage 1891. 
4 J. Habets, Proosdij Meerssen, Publications 1888. 
5 J. Habets, Proosdij Meerssen, Publications 1888. 
6 J. Habets, Proosdij Meerssen, Publications 1888. 
7 M. Diericx, De oprichting der nieuwe bisdommen in de Nederlanden onder Filips II 1559-1570. Antwerpen-Utrecht 1950 
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Door de inname van Maastricht door Frederik Hendrik in 1632 komt Schimmert met de proosdij onder het 
bewind van de Staten Generaal. In 1648 wordt van Blauwensteyn benoemd tot beheerder der geestelijke 
goederen, die aan de Republiek vervallen zijn verklaard. In 1661 bij het Partage-tractaat komt de proosdij 
Meerssen met haar onderhorige banken definitief aan de Staten Generaal. 
 
Daar de proosdij eigendom is van de abdij van Eaucourt, die sinds 1659 frans bezit is, behoudt de proost 
zijn oude rechten en mag met 2 of 3 religieuzen in Meerssen blijven, mits hij de regelingen van Staten 
Generaal eerbiedigt. De bezittingen in Schimmert worden dus nog steeds door de proost verpacht, zoals 
blijkt uit pachtcedules8 van 1688 en 1694, waarbij bouwland in de Kattecoulle verpacht wordt aan Willem 
Cox, Simon Vleicken en Merten Voncquen, allen wonende te Schimmert. De tiende van Haasdal wordt in 
1694 verpacht aan Jan Willem van der Heyden de Blisia, Heer van Borgharen. 
 
Uit een bewaard gebleven rekening uit 1772 van de collecteur van het kerspel Schimmert, B.I. 
Boschouwers, blijkt dat men samen met Klimmen en Hulsberg de timmerman Francis Lemmens een galg 
heeft laten maken voor de som van 52 gulden Luiks geld, wat waarschijnlijk samenhangt met het oprollen 
van de Bokkenrijdersbende van Joseph Kirchhoffs in 1771-1772. 
 
Het dorpsbestuur heeft tot de franse revolutie bestaan uit de schepenbank, gevormd door schout en 
schepenen, aangesteld door de proost, met rechterlijke, maar ook met administratieve bevoegdheden, zoals 
bijvoorbeeld de schouw der wegen en waterlopen, het goedkeuren van de rekening van de collecteur en de 
aanwezigheid bij de verdeling der belastingen. 
 
Verder zijn er de dorpmeesters of burgemeesters, eveneens door proost aangesteld, die moeten waken 
voor het welzijn der ingezetenen door het uitoefenen van de politietaak samen met de boden, het regelen 
van de nachtwacht, controle op de toestand van de wegen etc.. De collecteur of schatheffer is geen 
ambtenaar, doch een particulier, die de verschuldigde gelden int tegen vergoeding van een bepaald 
percentage van de inkomsten. Hij is verantwoording schuldig aan de bank. Collecteur was bijvoorbeeld 
Mathieu Aloffs, tegen wie de proost in 1674 een proces voerde over het niet afdragen van bepaalde gelden9. 
 
Verder zijn er nog bankcommissarissen, vertegenwoordigers bij de hoofdbank, en verschillende boden, 
zoals de gerechtsbode en de schutbode. 
 
De bezetting van Maastricht en omgeving door de Fransen in 1794 brengt een volledige omwenteling 
teweeg in het bestuur. De rechten van de proosdij zijn vervallen verklaard en de goederen worden verkocht 
aan C. Roemers te Maastricht. Schimmert wordt ingedeeld bij het arrondissement Maastricht onder de 
Centrale Administratie van Aken10. 
 
De 14-e Fructidor an III (31 augustus 1795) wordt door het Comité du Salut Public van de Nationale 
Conventie in verband met de aanstaande inlijving bij de Franse Republiek een nieuwe indeling gemaakt van 
"Le territoire de la Belgique, pays de Liège et autre pays adjacens" in 9 arrondissementen of 
departementen, waarvan het vijfde wordt genoemd: departement "de la Meuse inferieure of der 
Nedermaas". Elk departement wordt verdeeld in kantons. 
 
Schimmert behoort tot het kanton Fauquemont (Valkenburg), dat later bij het kanton Meerssen gevoegd 
wordt. 
 
De gemeenten beneden de 5.000 inwoners wordt het eigen bestuur ontnomen, wat dus ook met Schimmert 
gebeurde. 
 
Er voor in de plaats komt een zogenaamde kantonsgewijze municipale administratie onder leiding van een 
agent municipal, bijgestaan door een adjoint. 
 
Bij de wet van 9 Vendémaire an IV (l oktober 1795) worden de generaliteitslanden, door de Bataafse 
Republiek bij het Verdrag van 's Gravenhage van 16 mei 1795 aan de Franse Republiek afgestaan, ingelijfd. 
Daarna wordt de arrondissementsadministratie van Maastricht losgemaakt van de Centrale Administratie te 
Aken en bij die van Brussel gevoegd. De invloed van Napoleon, in 1799 tot eerste consul benoemd, wordt 

                                                      
8 R.A.L. Maastricht: A. d'Hoop, Inventaire général des Archives Ecclésiastiques du Brabant. Deel V Etranger: Prévôté de Meerssen, nr. 

17625 (Verder aangehaald als: R.A.L.: A. d'Hoop, Proosdij Meerssen). 
9 R.A.L. Maastricht: J.M. van de Venne, Inventaris van de Archieven van de Landen van Overmaas, deel II, band 2, nr. 7071. 
10 G. von Geusau, Politieke toestand tijdens de Franse overheersing. Publications, deel 39, 1903. 
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spoedig merkbaar in de organisatie van het bestuur. Bij de wet van 28 Pluviôse an VIII (17 februari 1800) 
ontstaat de instelling van de prefecturen en krijgen de gemeenten hun zelfstandigheid terug. Aan het hoofd 
van gemeenten beneden 2.500 inwoners, dus ook in Schimmert, komt een maire en een adjoint te staan. 
Verder wordt een conseil municipal ingesteld waarvan het aantal leden gesteld wordt op 10. Door de 
instelling van deze conseil municipal worden de municipalités des cantons opgeheven en komt de 
kantonnale indeling te vervallen. Daarom wordt voor het departement der Nedermaas Maastricht als "chef-
lieu de prefecture" aangewezen en Hasselt en Roermond als "chef-lieu de sousprefecture". Onder de 
prefect ressorteert direct het "arrondissement communal" Maastricht, waartoe ook Schimmert behoort. Het 
franse bewind heeft veel goede veranderingen bewerkstelligd, zoals bijvoorbeeld de gelijkheid van iedereen 
voor de wet, de opheffing van vele grenzen, de zorg voor de veiligheid van de burgerij en de regeling van de 
administratie der besturen door de invoering van correspondentie-registers, indicateurs, de burgerlijke stand 
etc.  
Daartegenover staat, dat het ons land in een ontredderde economische positie heeft gebracht. 
 
Na het vertrek der Fransen ontstaat in deze streken een ernstige bestuursverwarring, waarin 3 colleges 
trachten hun gezag te laten gelden. Op de eerste plaats wordt het Centraal Gouvernement van Neder-Rijn 
op 12 januari 1814 te Basel ingesteld. Daarna wordt op 14 februari te Luik een voorlopige centrale 
Gouvernementscommissie van het departement der Nedermaas ingesteld, dat uit naam der verbonden 
Mogendheden het bewind voert. En tenslotte maakt ook de Prins van Oranje aanspraak op de vroegere 
Generaliteitslanden. 
 
Uiteindelijk komen de Generaliteitslanden op 22 december 1814 voorlopig onder het bestuur van Brabant, 
maar na het besluit van het Congres van Wenen van 12 mei 1815 tot vergroting van Nederland op de 
rechter Maasoever worden ze bij K.B. van 2 oktober 1815 weer van Brabant afgescheiden en aan de 
nieuwe provincie Limburg toegevoegd. 
 
Bij K.B. van 14 februari 1818 wordt aan het hoofd van elke plattelandsgemeente in Limburg een door de 
koning benoemde schout geplaatst, terwijl het bestuur verder gevormd wordt door 2 schepenen en de 
gemeenteraad. 
 
De schepenen worden door gedeputeerde staten benoemd uit de gemeenteraad op voordracht van een 
dubbeltal door de raad. Alle functionarissen worden voor 6 jaar benoemd en zijn herkiesbaar. Schout en 
schepenen benoemen alle andere personeelsleden behalve de secretaris en de ontvanger, die door 
gedeputeerde staten worden benoemd op voordracht van de raad. Bij K.B. van 23 juli 1825 wordt de 
betiteling schout en schepenen vervangen door burgemeester en assessoren. De assessoren worden door 
de districtscommissaris uit naam van de koning benoemd uit de raad. de leden van de gemeenteraad 
worden door gedeputeerde staten benoemd uit een voorgedragen dubbeltal. De koning benoemt de 
secretaris, gedeputeerde staten de ontvanger, beide op voordracht van de raad. In de opstand van 1830-
1839 is de sympathie van Limburg hoofdzakelijk voor de Belgen. Ook Schimmert heeft in deze jaren deel 
uitgemaakt van het nieuw gevormde koninkrijk België. Hierdoor ontstaat een nieuwe regeling voor de 
plattelandsgemeenten. Volgens besluit van het gouvernement provisoire van 8 oktober 1830 moeten de 
notabelen (personen, die een vrij beroep uitoefenen en aangeslagen worden in de belasting boven een 
bepaalde grens) een burgemeester, assessoren en een raad kiezen. In de Belgische gemeentewet 1836 
komt de raad meer op de voorgrond. Hij wordt gekozen door de kiesgerechtigde burgers, de koning 
benoemt burgemeester en schepenen uit de raad. 
 
Na de weigering van Willem I in 1831 om de 24 artikelen, tot slechting van het geschil, te tekenen, 
veroorzaakt zijn verklaring in 1838 om tot een oplossing te komen een sterke tegenstand in België. De 
Belgen willen de gebieden, die 8 jaar deel uit hebben gemaakt van hun koninkrijk niet zonder meer 
prijsgeven. Door het ingrijpen van de Grote Mogendheden moet Willem I echter de enigszins gewijzigde 24 
artikelen ondertekenen. Op 4 maart 1839 wordt het verdrag door de Belgische Kamers bekrachtigd en op 19 
april worden in Londen de tractaten ondertekend. 
 
Bij besluit van 12 juni 1839 wordt aan Mr. A.J. Borret, lid van de Raad van State en aan Jhr. E.P.E. Gericke 
van Herwijnen, buitengewoon commissaris bekleed met het opperste burgerlijk gezag in de provincie 
Limburg, de taak opgedragen om de bij artikel 4 van de tractaten van Londen aangewezen gedeelten van 
Limburg in bezit te nemen, hetgeen geschiedt bij proclamatie van de commissarissen van de koning van 22 
juni en het daarbij afgekondigde K.B. van 12 juni 1839. Het bestuur van de in bezit genomen landen wordt 
voorlopig uitgevoerd door de bovenvermelde commissarissen. 
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Het K.B. van 24 september 1840 verklaart dat de grondwet in het hertogdom Limburg gelijkelijk van kracht 
is, als in de rest van het koninkrijk. Bij K.B. van 12 januari 1841 worden de respectievelijke commissarissen 
van hun functies ontheven en wordt Jhr. Gericke van Herwijnen aangesteld tot gouverneur. Bij K.B. van 8 
oktober 1841 wordt de provinciale raad van Limburg ontbonden verklaard vanaf het ogenblik dat het college 
van gedeputeerde staten in werking treedt. 
 
Daar een gedeelte van Luxemburg bij België is gevoegd, maakt de Duitse Bond aanspraken op Limburg als 
schadeloosstelling. Daarom biedt de koning de Duitse Bond aan om Limburg als hertogdom, uitgezonderd 
Maastricht en Venlo, tot de Bond te laten toetreden onder voorbehoud, dat het deel blijft uitmaken van het 
koninkrijk. Deze binding heeft op financieel en militair terrein geen nadelen voor Limburg, daar de kosten uit 
de staatskas betaald worden en het bondscontingent militairen eveneens door de staat geleverd wordt uit de 
dienstplichtigen. Op wettelijk terrein is er echter een groot nadeel: de Bondswetten prevaleren boven de 
Nederlandse. Dit heeft onder meer tot gevolg, dat de drukpers in Limburg aan een strenge censuur 
onderworpen is. 
 
In 1848 ontstaat een grote strijd tussen de voor- en tegenstanders van de band met de Duitse Bond, doch 
deze brengt geen verandering. Als in 1866 echter de Duitse Bond tengevolge van een nederlaag van 
Pruissen uiteenvalt, wordt Limburg officieel van de Bond afgescheiden bij het tractaat van Londen van 4 mei 
1867. 
 
Inmiddels is de moderne vorm van het gemeentebestuur tot stand gekomen door de grondwet 1848 en de 
gemeentewet 1851 van Thorbecke. Het bestuur van elke gemeente bestaat nu uit een gemeenteraad, voor 
4 jaar gekozen uit het volk door de kiesgerechtigden; de wethouders, voor 4 jaar gekozen uit de raad door 
de raad; en de burgemeester, voor 6 jaar benoemd bij K.B. 
 
Aan het einde van deze historische schets van het bestuur volgen nu lijsten van de gemeentelijke 
bestuurders sinds 1800, voor zover althans bekend. 
 

1.2.1.1. Burgemeesters 

P.W. Willems 1800-1803   
M. Hons 1803-1808   
A. Eijssen 1808-1814   
P.W. Willems 1814-1818   
H.J. Schirmer 1818-1830   
P.W. Willems 1830-1836   
A. Eijssen 1836-1842   
M. Eijssen 1843-1887   
P.H. Eijssen 1887-1923   
J.H. Bogman 1923-1947   
 

1.2.1.2. Wethouders 

J. Kerkhoffs 1800-1803   
N. Voncken 1803-1806   
P. Voncken 1807-1811   
J.P. Alofs 1812-1818   
F. Eussen 1818-1823   
M. Hons 1818-1825   
A. Eijssen 1823-1836   
A.G. Hons 1825-1828   
J.A. van Oppen 1829-1830   
G. Frijns 1830-1836   
J.A. Timmers 1836-1841   
P.D. Soons 1836-1851   
B. Voncken 1843-1848   
J.A. van Oppen 1851-1852   
A.A. Timmermans 1851-1854   
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M. Sieben 1852-1855   
F.W. Voncken 1855-1860   
P.D. Soons 1855-1861   
H. Waelen 1860-1861   
J.P.W.H. Eussen 1861-1863   
P. Swelsen 1861-1864   
G. Lemmens 1863-1873   
J.P.W.H. Eussen 1864-1873   
J.H. Lortije 1873-1877   
J. Bogman 1873-1885   
G. Lemmens 1877-1879   
P.W. Alofs 1879-1884   
J.A.H. Swelsen 1884-1887   
G. Lemmens 1885-1896   
J. Stassen 1887-1899   
J.A.H. Swelsen 1896-1911   
J.H. Lemmens 1899-1902   
H. Bogman 1902-1911   
G.J.V. Lemmens 1911-1919   
P.H. Bouwens 1911-1919   
J.H. Bogman 1919-1923   
W.H. Swelsen 1919-1923   
P.H. Bouwens 1923-1927   
G.J.V. Lemmens 1923-1941   
J.H.A. Eijssen 1927-1930   
M.H. Kuipers 1930-1931   
J.P.C. Stassen 1931-1935   
P.H. Speetjens 1935-1941   
 

1.2.1.3. Raadsleden 

J. Eijssen 1800-1801   
N. Voncken 1800-1803   
M. Hons 1800-1803   
D. Willems 1800-1805   
P. Vrancken 1800-ca. 1809   
J. Voncken 1800-ca. 1809   
N. Frijns 1800-1810   
J.H. Nolens 1800-1812   
G. Bouwens 1800-1818   
M. Voncken 1800-ca. 1820   
A. Eijssen 1805-1808   
J. Timmers 1805-1818   
H. Bouwens 1805-1825   
H. Jennekens ca. 1809-1825   
J. Bemelmans ca. 1809-1830   
D. Willems 1810-   
J.A. Waelen 1810-1818   
M. Bemelmans 1812-1818   
F. Eussen 1818-1823   
J. Frissen 1818-1823   
J.H. Bemelmans 1818-1825   
M. Hons 1818-1825   
A. Timmers 1818-1825   
H.J. Schirmer 1818-1830   
A. Eijssen 1818-1842   
P.M. Eijssen 1822-1830   
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J.A. Waelen 1822-1836   
L. Willems 1823-1825   
M. Sieben 1823-1830   
A.G. Hons 1825-1828   
J.A. Alofs 1825-1830   
P.W. Willems 1825-1841   
J.A. van Oppen 1829-1830   
G. Frijns 1830-1836   
J.J. Frissen 1830-1836   
J.H. Bemelmans 1830-1836   
W. Wolters 1830-1836   
J.A. Timmers 1830-1841   
P.D. Soons 1830-1851   
F. Frissen 1836-1841   
P.M. Eijssen 1836-1843   
W. Voncken 1836-1847   
B. Voncken 1836-1848   
J.A. Lemmens 1836-1848   
H. Waelen 1841-1847   
H. Bouwens 1842-1848   
J.W. Vroemen 1842-1851   
J.A. van Oppen 1843-1852   
M. Eijssen 1843-1887   
J.J. Waelen 1847-1851   
J. Canisius 1849-1851   
J.H. Lortije 1849-1853   
M. Sieben 1849-1855   
A.A. Timmermans 1849-1855   
F.W. Voncken 1851-1863   
J.P.W.H. Eussen 1851-1875   
J. Canisius 1852-1860   
J.L. van Oppen 1853-1857   
P.D. Soons 1855-1861   
J.H. Lortije 1855-1861   
H. Frissen 1857-1864   
H. Waelen 1860-1862   
P. Swelsen 1861-1864   
G. Lemmens 1861-1896   
F. Schreurs 1862-1863   
M. Kuijpers 1863-1873   
N. Speetjens 1863-1887   
M. Kerckhofs 1864-1865   
C. Breuls 1864-1867   
J.H. Lortije 1865-1883   
W. Knols 1867-1873   
J. Bogman 1873-1885   
P.W. Alofs 1873-1885   
W. Offermans 1875-1881   
J.A.H. Swelsen 1881-1911   
J.L. Voncken 1883-1886   
W. Offermans 1885-1891   
J. Stassen 1885-1899   
J.W. Provaas 1886-1901   
H. Bogman 1887-1917   
P.H. Eijssen 1887-1923   
M.H. Kerkhoffs 1891-1897   
J.H. Lemmens 1896-1902   
A.A. Creuwels 1897-1903   
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J.L. Kuypers 1899-1905   
P.M. Vanoppen 1901-1907   
P.A. Voncken 1902-1905   
P.H. Bouwens 1903-1919   
G.J.V. Lemmens 1905-1941   
J.H. Pluymaekers 1906-1919   
J.H. Bemelmans 1907-1919   
P.M. Vanoppen 1911-1919   
J.P. Goossens 1917-1923   
J. Klinkeberg 1919-1923   
J. Boosten 1919-1926   
W.H. Swelsen 1919-1929   
J.H. Bogman 1919-1941   
P.H. Bouwens 1923-1927   
J.H.A. Eijssen 1923-1930   
H. Hoen 1923-1931   
P.H. Speetjens 1926-1927   
M.H. Kuipers 1927-1931   
J. Boosten 1927-1941   
P.H. Speetjens 1929-1941   
J.P.C. Stassen 1930-1935   
Th.J.H. Provaas 1931-1935   
J.J. Akkermans 1931-1941   
J.W. Damoiseaux 1935-1939   
P.Ch.E. Eijssen 1935-1941   
J.L. van Kan 1939-1941   
 

1.2.2. Het grondgebied 

 
Het grondgebied van het kerspel is waarschijnlijk langzaam gegroeid door de toenemende ontginningen en 
uiteindelijk bepaald door de grenzen van de parochie en het rechtsgebied van de schepenbank. Van 
oudsher omvat het 't dorp Schimmert en de gehuchtjes Kruis, Groot- en Klein-Haasdal. De proosdij van 
Meerssen bezit er sinds de vroege Middeleeuwen een aantal landerijen11. De omvang hiervan is vanaf 1587 
34 tot 36 bunders. 
 
Als in 1661 het Partage-tractaat gesloten wordt, valt Schimmert in de Staatse Partage, toch blijkt uit een 
ongedateerde lijst, gevonden in een memoriaal van pachters, dat een aantal percelen in spaanse handen 
zijn gebleven. 
 
In 1673, na de verovering door de Fransen, wordt er een rapport ingediend over de toestand van het dorp12: 
"Het dorp Schummart betaalt in 't geheel in 800 buynders. Waar aff elk buynder goet en quaet door 
malkander jaarlyx soude kunnen uytbrengen off verpacht worden tot 8 vaten roggen, makende op voors. 
800 buynders 6400 vaten, waar aff elk geapprecieert tot 30 schil. maakt jaarlyx de somme van 6900 gl. 
frans gelt. Hier tegens zijn deze buynders eerstelijk belast met het recht van Thiende, bestaande in elffs 
gedeelte van het gewasch. Ende daar en boven is het selve buyndertall uytgeldende 470 vaten rogge soo 
aan kerken, hospitalen, beneficien als andersints.  
Tot dien heeft 't voors. dorp in den jare 1672 tot betaelinge der france contributien opgenomen eene somme 
van een duysent pattacons, ende tot betaelinge van de lesten termijn van de Staetenbede 250 pattacons, 
makende tesamen 1250 pattacons.  
Item is het voors. dorp schuldigh sijne quote in een hondert en seven thien duysent gl. hollants, die de 
Generaliteyt van den Lande ten achteren is, waar aff de interesse het voors. dorp pro quota jaarlijx betaalt, 
bedragen de in capitali 4622 gl. gerekent tot frans gelt de somme van 5602 guldens.  
De france contributien uytgesonden sedert den 17 en maij des jaars 1672 tot Augustij 1673 beloopen in 
frans gelt 5000 gl. ende 139 koijen, die tot gelde gereduceert beloopen 4170 gl. Ende is het dorp daarinne 
noch schuldigh omtrent 2000 gl. frans gelt. 

                                                      
11 R.A.L.: A. d'Hoop, Proosdij Meerssen, inv. nr. 17616. 
12 De Maasgouw 1881, blz. 559. 



 13

 
De Staetenbede mette annexe kosten voor den voors. jaare 1672 bedraagt 2785 gl. holl. makende in frans 
gelt., 3396 gl. 11 st. Alsoo dat 't voors. dorp gemetende de voors. 800 buynders ende daar aff prouffiterende 
de weerde van 6900 guldens frans gelt. Waar tegens boven de voorgespecifleerde erffpachten, koeren, 
chinsen, relieven en andersints, sedert Maij 1672 gepretendeert sijnde van wegens sijne Christelijke 
Majesteit 5000 gl. frans gelt boven 139 koijen die ook in gelde gereduceert sijnde beloopt ter somme van 
4170 gl. ende alsoo te samen 9170 gulden boven de fourage waartoe 't selve dorp ook is getaxeert. 
 
Het klaarlijk consteert dat de contributie alleen consumeert de substantie ende axcedeert verre de force van 
de ingesetenen des voors. dorps, principalijk daar deselve boven alle dese lasten noch particulierlijk 
verschult sijn ende jaarlijx moeten betaelen de interesse van meer als ses en twintigh duijsent guldens." 
 
In 1785 ondergaat Schimmert een uitbreiding. Bij het tractaat van Fontainebleau wordt het gehucht Bies 
door Oostenrijk aan de Staten overgedragen door het af te scheiden van Spaubeek en het bij Schimmert te 
voegen. 
 
Onder het franse bewind, de 6 Messidor an XI (1803 juni 25), wordt de grens met de gemeente Houthem 
door het Ravensbosch vastgesteld13. 
 
In 1812 wordt het grondgebied van de gemeente verdeeld in 5 secties en worden de grenzen met de andere 
gemeenten nauwkeurig omschreven14.  
Deze verdeling is de basis van het huidige kadaster. 
 
Rond 1847 is de omvang 907 bunders, bewoond door 269 huisgezinnen (1350 personen), die hoofdzakelijk 
hun bestaan vinden in de landbouw en wolspinnerij15. 
 

1.2.3. De bewoners 

 
De oudste bewoners van het grondgebied der tegenwoordige gemeente hebben rond het begin onzer 
jaartelling geleefd. Van de inheemse bevolking werden in 1935 langs de weg van Gekruis naar Schimmert 
de resten opgegraven van 3 hutten en een graf16. Het gevonden aardewerk toonde aan, dat men te doen 
had met een nederzetting der Sunici of Schineks, een volksstam, die zich in deze streken gevestigd heeft na 
de uitroeiing der Eburonen door Caesar, naar Dr. Beckers beweert. 
 
Te Groot-Haasdal heeft men ook de resten van een romeinse nederzetting gevonden17, waarschijnlijk deel 
uitmakende van de kolonie, die zich ook uitstrekt over Houthem en Hulsberg. Ook de oude 
Maastrichterweg18 is gedeeltelijk van romeinse oorsprong. De romeinse weg heeft gelopen vanaf de 
Wijngaardsberg te Meerssen naar Kruis en vandaar over het voetpad langs de kerk naar de Blauwe Steen 
te Hunnecom, waar hij aansloot op de weg naar Heerlen. De oude naam van de Maastrichterweg is de 
"Kemme", wat is afgeleid van het middeleeuws latijnse woord caminus, welk woord op zijn beurt is afgeleid 
van het keltische caminos, wat verharde weg betekent. 
 
Rond het jaar 400 is de romeinse macht zozeer verzwakt, dat de Franken onze streken kunnen 
binnentrekken.  
Zij zijn de stamvaders van de tegenwoordige bevolking. 
 
Over de bevolkingsdichtheid is van de oudere tijden niets bekend. De kerkvisitaties geven het aantal 
communicanten op, dit zijn de volwassenen die het sacrament van de communie mogen ontvangen. 
 
Een andere opgave hebben we in de "Lijste van de naebers voor Schummert ende Hasdel, opghenomen 28 
april 1729". Deze lijst is waarschijnlijk opgemaakt bij het voogdgeding dat omstreeks Pasen gehouden werd 
en bevat dan alleen de namen van de eigengeerfden, volwassen mannelijke ingezetenen met eigen bezit, 

                                                      
13 R.A.L. Maastricht: H. Hardenberg, Inventaris der archieven van het arrondissement Maastricht en van het departement van de 

Nedermaas (1794-1814), nr. 4203. 
14 Inventaris van de archieven der Gemeente Schimmert, nr. 155. (Verder aangehaald als: Inventaris Schimmert). 
15 A. van der Aa, Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden. Gorinchem 1847. 
16 H. Beckers en G. Beckers, Voorgeschiedenis van Zuid- Limburg. Maastricht 1940. 
17 Voorlopige lijst der Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, deel VIII. 's Gravenhage 1926. 
18 Limburg's Verleden, Geschiedenis van Nederlands Limburg tot 1815, deel I. Maastricht 1960. 
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die een vertegenwoordiger voor de Staten van den Lande mogen kiezen. In Schimmert waren het er toen 
37, in Haasdal 48. 
 
Vanaf de franse tijd werden er regelmatig volkstellingen gehouden, waarvan ik de uitkomsten19 tot een 
grafiek heb verwerkt, (zie blz. 26). De onderbreking van de stijgende lijn in 1815 is waarschijnlijk een gevolg 
van de vele oorlogen van het frans bewind, waarvoor ook in onze streken militairen werden gelicht. 
 
Daarna stijgt het inwonertal vrij regelmatig, hoewel er in 1830, door de trek naar België, en 1856 
onderbrekingen zijn, tot er rond 1870 een sterke daling waar te nemen is, die een gevolg is van vertrek uit 
de gemeente. Ik meen dat de urbanisering veroorzaakt door de toenemende industrialisering als reden 
hiervoor aan te wijzen is. Vanaf 1880 stijgt de lijn weer, doordat 't aantal van zich vestigende personen 
toeneemt. 
 
De stijging en daling in de jaren 1915-1920 wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de vestiging en het vertrek 
van Belgische vluchtelingen. 
 

1.2.4. De parochie 

 
In de oudste tijd was de kerk van Schimmert, behorende tot de proosdijgoederen, een filiaalkerk van 
Meerssen. De proost genoot er de tiende, had het "ius personatus" (o.a. recht van pastoorsbenoeming) en 
moest de kerk onderhouden. Bij de kerkvisitatie van 5 mei 1272 bepaalt de aartsdiaken, dat de priester van 
de kapel van Schimmert regelmatig dienst moet doen in de kerk van Meerssen20. 
 
In 1609 verheft bisschop Cuyckius van Roermond Schimmert tot parochie in het dekenaar van Valkenburg21. 
 
Als op 4 oktober 1611 de abdij van Reims de proosdij Meerssen overdraagt aan de abdij van Eaucourt, zijn 
ook de kerk en de pastoor van Schimmert in de akte van overdracht opgenomen22. 
 
Over het toenmalige kerkgebouw is niets bekend, maar we hebben een afschrift van de inscriptie op de 
kerkklok23: "inscription de la cloche de l'eglise de Schummart: Ad honorem S.S. Trinitatis et Deiparae Virginis 
Mariae et S. Remigij Patroni in Schimmert Nobiles Dni. Petrus et Mathias et Johannes De Bock 
fratres/Henricus et Marti-nus Schniers Pactores/Pater et filius/Guilielmus Guilielmi/Johannes Robroeck 
auctores/Mre. Francois Raclette/Mames Martin me fecere. Anno 1618, 20 novembris." 
 
(Ter ere van de heilige Drie-eenheid en de Godsmoeder de maagd Maria en St. Remigius, patroon van 
Schimmert, De edele heren Patrus en Mathias en Johannes De Bock gebroeders/Hendricus en Martinus 
Schniers (= pactatores: geldschieters, schenkers?)/vader en zoon/ Guilielmus Guilielmi/Johannes Robroeck 
initiatiefnemers (?)/Mr. Francois Raclette/ Mames Martin hebben mij gemaakt.). 
 
Als in 1633 de Hollandse troepen het Land van Valkenburg binnenvallen, vlucht de pastoor, Florentinus 
Hooes, naar Sittard zoals uit een doopboek van Hulsberg, zijn volgende parochie, blijkt. 
 
Alle geestelijke goederen worden geconfisceerd en in 1648 wordt Blauwensteyn aangesteld tot beheerder 
van deze goederen. In 1663 worden plakkaten uitgevaardigd volgens welke de parochies onder protestants 
bestuur komen te staan. Dat er van geloofsvervolging nu niet direct sprake is geweest, blijkt uit de volgende 
schuldbekentenis24: "Beken Ick ondergeschrevene ontfangen te hebben van Vaes Coex vijffthien malder 
haveren uut de Schummerder thiende, vervallen int jaer 1666, commende uyt de portie, die de pastor van 
Schummert voer desen plocht te trecken, ende nu doer mij aengepacht van de Ho. Mo. Heeren Staeten. 
w.g. Matthias Rameckers, pastor tot Schummert. Desen 20 Meij 1667.". 
 
Schimmert behoort in deze tijd tot de protestantse gemeente van Meers-sen en heeft dus geen eigen 
dominee. Wel is er vanaf ca. 1680 een voorlezer tevens schoolmeester en koster, welke functionaris verder 

                                                      
19 J. Philips, Limburgse bevolkingscijfers uit de eerste helft van de 19e eeuw. Studies over de sociaal-economische geschiedenis van 

Limburg, deel VIII. Maastricht 1963, blz. 99-158. Inventaris Schimmert, nrs. 62-136. 
20 J. Habets, Proosdij Meerssen, Publications 1888. 
21 L. Baron de Crassier, Dictionnaire historique du Limbourg Neerlandais, de la période féodale à nos jours. Publications, deel 60, 1934 
22 R.A.L.: A. d'Hoop, Proosdij Meerssen, inv. nr. 17384. 
23 R.A.L.: A. d'Hoop, Proosdij Meerssen, inv. nr. 17991. 
24 R.A.L.: A. d'Hoop, Proosdij Meerssen, inv. nr. 17983. 
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beschreven is onder "Het Onderwijs". Het aantal protestanten is niet groot. De kerkvisitatie25 van 1673 geeft 
2 gezinnen, die van 1674/1675 3 gezinnen en die van 1722 weer 2 gezinnen (8 à 10 personen). 
 
De bovengenoemde kerkvisitaties vermelden verder nog interessante feiten over de bezittingen van de kerk 
en over de parochianen. 
 
Buiten de gegevens uit de bovengenoemde visitaties is over de kerk zelf nog niets bekend. In het archief 
van de proosdij Meerssen heb ik slechts een rekening van 174226 aangetroffen voor reparaties aan de 
klokkestoel, ofschoon de metalen pannen van de eerste post 't vermoeden wekken, dat er toen ook een 
nieuwe klok gegoten is. Dit gebeurde immers meestal ter plaatse door de oude klok op te smelten. Het 
afschrift van de inscripten van de klok uit 1618 is ongeveer uit de zelfde tijd als bovengenoemde rekening, 
terwijl ik ook nog een blaadje vond, ongeveer uit 1750, met de tekst: "Il est noter, que a Schümart l'Etat (de 
Staten) fournit la corde a la cloche". 
 
In de jaren 1832-1833 is de kerk geheel herbouwd27, terwijl er in de volgende jaren nog een portaal28 en een 
orgel in geplaatst zijn. 
 
De klokkegieter Gaulard uit Tongeren heeft 2 nieuwe klokken geleverd29. In 1924 is deze kerk geheel 
afgebroken en is de huidige kerk gebouwd.30. 
 
Te Schimmert werden 2 bisschoppen geboren, beide uit de familie Lemmens, die sinds eeuwen in 
Schimmert heeft gewoond, nl. Joannes Nicolaus Lemmens, bisschop van Vancouver-eiland, geb. 3 juni 
1850 en overl. 10 augustus 1897 te Coban, en Gulielmus Lemmens, bisschop van Roermond, geboren 26 
juli 1886 en overl. 22 juli 1960.  
Deze familie heeft verder nog vele priesters voortgebracht31. 
 

1.2.5. Het onderwijs 

 
Het onderwijs, een zaak die van oudsher nauw met de Kerk samenhangt wordt in Schimmert voor de 
Franse revolutie door de koster gegeven, zoals dat dan meestal in kleine plaatsen gebeurt. De kerkvisitatie32 
van 1673 bevestigt dit. Uit de visitatie, die in 1674 of 1675 gehouden is, blijkt wederom dat de koster tevens 
onderwijzer is. In die tijd was dat Leonardus Voncken. 
 
In 1680 vermeldt de rekening33 van het kerspel een post van 25 gulden hollands voor "een jaar huyshuyr 
voor den schoolmeester" welke post ook in de bewaard gebleven rekeningen van 1681 en 1772 voorkomt. 
Waarschijnlijk is in 1680 het beheer der geestelijke goederen door de protestanten zo ver geregeld, dat de 
koster van de kerk van Schimmert een protestant wordt, hoewel er slechts enkele protestanten zijn. Dit 
tijdstip wordt nog bevestigd door het feit dat de rekening van 1679 de post voor de huishuur nog niet 
bevatte, aangezien de katholieke koster zijn huisvesting en inkomen wel van de kerk of de parochie genoten 
zal hebben. De kerkvisitatie van 172234 vermeldt in ieder geval, dat de schoolmeester (ludimagister), 
genaamd Swildens, een ketter (haereticus) is, benoemd door de Staten, terwijl de katholieke koster geen 
huis meer heeft. 
 
Uit het overlijdens-register35 dat door de protestantse overheid, in dit geval de schoolmeester-koster- 
voorlezer, bijgehouden moest worden, blijkt, dat in 1772 de schoolmeester J.H. Swildens, oud 50 jaar, 
overleden is. 
 
                                                      
25 J. Habets, Geschiedenis van het tegenwoordig bisdom Roermond en van de bisdommen, die het in deze gewesten zijn 

voorafgegaan. Roermond 1892 (Verder aangehaald als: J. Habets, Bisdom Roermond. Roermond 1892). 
26 R.A.L.: A. d'Hoop, Proosdij Meerssen, inv. nr. 17991. 
27 Inventaris Schimmert, nr. 1626. 
28 Inventaris Schimmert, nrs. 1628-1629. 
29 Inventaris Schimmert, nr. 1630. 
30 Inventaris Schimmert, nr. 1633. 
31 G. Hoppers, Genealogie der familie Lemmens. Beek (1933). 
32 J. Habets, Bisdom Roermond. Roermond 1892. 
33 R.A.L. Maastricht: J.M. van de Venne, Inventaris van de archieven van de Landen van Overmaas. Deel II, band 2, nrs. 7199, 7200 en 

7202. 
34 J. Habets, Bisdom Roermond. Roermond 1892. 
35 R.A.L. Maastricht: J.M. van de Venne, Beschrijving van de Doop-, Trouw- en Begraafboeken (overlijdensregisters) in de provincie 

Limburg, dagtekenende van vóór de invoering van de Burgerlijke Stand, nr. 760. 
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Dit zal dan wel een familielid zijn van de in 1722 genoemde Swildens. Zijn opvolger is J.E. Ross, die in 1795 
vertrekt en opgevolgd wordt door H.N. van Gendt. 
 
De school zal aanvankelijk wel in de sacristie of in het huis van de meester gehouden zijn, doch in de 
rekening van 1772 is een post opgenomen van ca. 37 gulden hollands "aan beyde Borgemeesters voor 
hunne vacatieën (o.m.) wegens het nieuwe schoolhuijs.". 
 
Na de Franse tijd wordt de openbare school opgericht. Als reactie hierop verschijnen er zonder de vereiste 
authorisatie tenminste 3 bijzondere particuliere scholen36. In 1843 geven gedeputeerde staten opdracht om 2 
van deze scholen, nl. die van Van Rooij en van Frijns, te sluiten. De derde van de onderwijzer H. Willems, 
sinds 1829 te Groot-Haasdal, mag blijven bestaan, daar deze op 3 kwartier gaans van het dorp ligt. Enige 
jaren later wordt deze school weer gesloten door het vertrek van de onderwijzer. De onderwijzer van de 
openbare school (ca. 60 leerlingen) is in deze tijd J.C. Goossens, die in 1851 opgevolgd wordt door J.G. 
Smeets. 
 
In 1853 wordt door de gemeenteraad besloten het oude schoollokaal te verkopen en een nieuw te bouwen.  
Dit is blijkbaar niet doorgegaan want in 1861 wil men de school vergroten, daar de ruimte van 10 el bij 6 el 
voor 120 leerlingen veel te klein is! Men moet er dan toch toe overgaan om een nieuwe school te bouwen37. 
 
Deze school wordt dan samen met het raadhuis in een nieuw gebouw gevestigd. In de loop van de tijd 
ondergaat dit nog vele verbouwingen en moderniseringen. Op 1 september 1934 wordt de openbare school 
opgeheven en wordt het gebouw overgedragen aan het R.K. Schoolbestuur38. 
 

1.3. Verantwoording van de ordening en inventarisatie 

 
Het gemeente-archief, sinds enige jaren geplaatst in het rijksarchief in Limburg te Maastricht, bevond zich 
materieel in een redelijke staat, daar het nagenoeg geheel in portefeuilles opgeborgen was. De aangetroffen 
orde in het archief bestond uit:  
1. Een chronologische reeks correspondentie van 1825-1935; ca. 1,5 meter.  
2. Een chronologische reeks rekeningen + bijlagen, bestaande uit mandaten, kwitanties, belastingkohieren 
etc. van 1813-1935; ca. 3 meter.  
3. Een aantal portefeuilles, waarvan de inhoud correspondeerde met de hoofdafdelingen van de "Code 
archief-ordening en documentatie voor overheidsadministratie" van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten. Van deze hoofdafdelingen waren er 4, te weten Belastingen, Openbare Orde, Openbare 
Zedelijkheid en Openbare Gezondheid, gedeeltelijk verder onderverdeeld volgens bovengenoemde Code; 
ca. 1 meter.  
4. Losse stukken en registers zonder aanwijsbare orde; ca. 3 meter. Hierbij zijn de volgende opmerkingen te 
maken:  
ad 1. Deze reeks bevatte nog de voor vernietiging in aanmerking komende stukken. Verder zijn door mij 
geen bruikbare ingangen voor deze reeks aangetroffen, zodat deze ordening onbruikbaar was.  
ad 2. Deze reeks bevatte eveneens de voor vernietiging in aanmerking komende stukken, terwijl vele 
bijlagen, zoals bijv. de belastingkohieren, naar de betreffende afdelingen verplaatst moesten worden en 
andere bijlagen uit de losse stukken naar de reeks bijlagen teruggevoerd moesten worden,  
ad 3. De indeling der stukken was totaal onvoldoende, terwijl de reeds onverdeelde afdelingen nog zeer 
incompleet waren. Ook hierin waren nog vele voor vernietiging in aanmerking komende stukken aanwezig. 
 
Uit het bovenstaande blijkt, dat er van een systeem van ordening in het archief geen sprake was. Daarom 
werd besloten het gehele archief te ordenen en te inventariseren volgens het "inventaris-schema ten 
behoeve van de beschrijving der gemeente-archieven daterende van na 1813", bij missive van de Minister 
van Binnenlandse Zaken d.d. 28 december 1949 aan de gemeentebesturen toegezonden, dat achter reeds 
sinds 1937 door de Inspectie der gemeente-archieven in Limburg bij het ordenen en inventariseren van 
gemeente-archieven wordt toegepast. 
 

                                                      
36 Inventaris Schimmert, nrs. 1492- 1493. 
37 Inventaris Schimmert, nr. 1593. 
38 Inventaris Schimmert, nr. 1600. 
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In de eerste afdeling "Stukken van algemene aard" zijn ondergebracht de registers van agenda's en notulen 
en de registers van besluiten van de raad en van het college van burgemeester en wethouders, de 
publicatiën, de correspondentieregisters, de gemeenteverslagen. 
 
De tweede afdeling, stukken en seriën van bijzondere aard is gebaseerd op de "Code archiefordening en 
documentatie voor overheidsadministratie" uitgegeven door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 
Hoewel de Code zoveel mogelijk gevolgd is, zijn er verschillende afwijkingen om niet in conflict te komen 
met de beginselen der archivistiek. Zo zijn de archieven van de verschillende diensten en lichamen, die een 
eigen beheer voeren en dus een eigen archief vormen, afzonderlijk geordend en geïnventariseerd. 
 
Dit zijn de archieven van: de gemeente-ontvanger, het gemeentelijk electriciteitsbedrijf, het burgerlijk 
armbestuur, de ambtenaar van de burgerlijke stand en het kadaster. 
 
Verder werd hierachter geplaatst het archief van de broederschap St. Rochus, voorheen schutterij St. 
Sebastianus, bestaande uit één register dat in het gemeente-archief werd aangetroffen, hoewel het er niet 
toe behoort. 
 
Voor een goede handhaving van de verkregen orde in de toekomst was het noodzakelijk alle 
archiefbescheiden doorlopend te nummeren. Deze nummering is zoveel mogelijk doorgevoerd, zodat de 
archiefbescheiden na raadpleging weer op hun plaats teruggezet kunnen worden. 
 
Teneinde de overzichtelijkheid van het archief te bevorderen, zijn alle stukken, die uit administratief noch 
historisch oogpunt van belang waren, verwijderd in overeenstemming met de "Lijst houdende opgaaf van de 
voor vernietiging in aanmerking komende stukken in de gemeentearchieven, dagtekenende van na 1850". 
zoals deze is vastgesteld door de Minister van Binnenlandse Zaken en van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen bij besluit van 14 januari 1948/6 maart 1948, afdeling B.B. no. 11995, en no. 56931, 
afdeling O.K.N. 
 
Hoewel de gemeente in 1941 het registratuurstelsel der Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft 
ingevoerd, is 31 december 1935 als einddatum genomen voor de ordening en inventarisatie, aangezien het 
archief van de jaren 1936-1940, geordend volgens het Bloemendaalse registratuurstelsel, ter gemeente- 
secretarie omgewerkt is naar het eerstgenoemde registratuurstelsel. 
 
Uitzonderingen op deze einddatum vormen enige registers, beginnende voor 31 december 1935 welke 
doorlopen na deze datum. Na de ordening, welke plaats vond in het rijksarchief in Limburg te Maastricht, 
heeft het in de inventaris beschreven archief een lengte van ca. 10 meter. Het vernietigde en nog te 
vernietigen gedeelte heeft een lengte van ca. 3 meter. 
 
Met de ordening werd begonnen op 1 februari 1965; zij werd voltooid op 31 mei 1965. 
 
Maastricht, juni 1965.  
P.A.W. Dingemans. 
 
De inventaris van de archieven der gemeente Schimmert werd in 1965 niet uitgegeven, er werden slechts 5 
exemplaren vervaardigd, waarvan er twee voor de gemeente bestemd waren. 
 
Eind 1984 besloot de gemeente Nuth, waartoe Schimmert sinds 1 januari 1982 behoort, tot het uitgeven van 
een voor geschiedkundig onderzoek bestemde verkorte editie van voornoemde inventaris. 
 
Deze nieuwe uitgave is t.o.v. de uitgebreide editie van 1965 in zoverre verkort dat van de meeste series nu 
alleen de verzamelnummers zijn opgenomen. Een uitzondering is gemaakt voor de series in de archieven 
van de ambtenaar van de burgerlijke stand en het kadaster, de series van "algemene aard", de series 
persoonsbundels, de serie bevolkingsregisters, de serie stukken betreffende het oprichten van inrichtingen 
welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken en de serie bouwvergunningen in het archief van het 
gemeentebestuur, gevormd onder beheer van de gemeentesecretaris. 
 
Bij de historische schets van de gemeente Schimmert zijn enkele bijlagen vervallen, maar daarentegen 
lijsten van wethouders en raadsleden toegevoegd. 
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Maastricht, maart 1987.  
W. van Mulken. 
 

1.4. Colofon 

 
Uitgave: Provinciale Inspectie der Archieven te Maastricht in samenwerking met de gemeente Nuth. 
 
Bindwerk en omslag: Drukkerij-Uitgeverij Crolla te Valkenburg aan de Geul. 
 
Typewerk: Mevr. S.I.M. Harmsen-Krahmer, Mevr. M.L. Spiertz-Wijermans. 
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2. Inventaris 
 

2.1. Archief van het gemeentebestuur, gevormd onder beheer van de gemeentesecretaris 

 

2.1.1. Stukken van algemene aard 

 

2.1.1.01. Agenda's van de raad en van het college van burgemeester en wethouders 

 
 1-2 Registers van agenda's van de raad en van het college van burgemeester en 

wethouders, 1851- 1901.  2 delen 
N.B. Deze agenda's zijn tevens presentieregisters 

 1 1851 december 11-1866 maart 16, 1851 - 1866 1 deel 
 2 1866 april 18-1901 augustus 8, 1866 - 1901 1 deel 

 

2.1.1.02. Notulen van de raad 

 
 3-10 Registers van notulen van de raadsvergaderingen, 1857-1859, 1863-1938.  8 delen 

N.B. Zie ook inv. nr. 14 
 3 1857 augustus 21-1859 december 16, 1857 - 1859 1 deel 

N.B. Dit deel bevat ook de notulen van de vergaderingen van het college van 
burgemeester en wethouders in dezelfde jaren 

 4 1863 september 17-1890 oktober 13, 1863 - 1890 1 deel 
N.B. Dit deel bevat ook de notulen van de vergaderingen van het college van 
burgemeester en wethouders in dezelfde jaren 

 5 1891 januari 3-1903 augustus 13, 1891 - 1903 1 deel 
 6 1903 september 1-1910 september 30, 1903 - 1910 1 deel 
 7 1911 februari 3-1919 maart 8, 1911 - 1919 1 deel 
 8 1919 maart 26-1923 november 9, 1919 - 1923 1 deel 
 9 1923 november 30-1931 juni 30, 1923 - 1931 1 deel 
 10 1931 juli 27-1938 oktober 13, 1931 - 1938 1 deel 

 

2.1.1.03. Notulen van het college van burgemeester en wethouders 

 
 11-12 Registers van notulen van de vergaderingen van het college van burgemeester en 

wethouders, 1910-1936.  2 delen 
N.B. Voor de jaren 1857-1890 zie inv. nrs. 3 en 4 

 11 1910 januari 4-1924 juli 15, 1910 - 1924 1 deel 
 12 1824 juli 23-1936 december 24, 1824 - 1936 1 deel 

 

2.1.1.04. Besluiten van de raad 

 
 13-18 Registers van besluiten van de raad, 1851-1857, 1860-1863, 1865-1936.  6 delen 

 13 1851 oktober 8-1857 augustus 20, 1851 - 1857 1 deel 
N.B. Dit deel bevat ook besluiten van het college van burgemeester en wethouders, 
processen-verbaal de commodo et incommodo en afschriften van brieven 

 14 1860 september 9-1863 september 1, 1860 - 1863 1 deel 
N.B. Dit deel bevat ook notulen van de raadsvergaderingen 
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 15 1865 november 30-1887 oktober 7, 1865 - 1887 1 deel 
N.B. Dit deel bevat ook besluiten van het college van burgemeester en wethouders 

 16 1888 Januari 4-1934 december 14, 1888 - 1934 1 deel 
N.B. Dit deel bevat ook besluiten van het college van burgemeester en wethouders 

 17 1935 november 12-1936 december 30, 1935 - 1936 1 deel 
 18 1933 november 15-1935 april 5, 1933 - 1935 1 deel 

N.B. De besluiten in dit deel betreffen uitsluitend gemeentewerken 
 

2.1.1.05. Besluiten van het college van burgemeester en wethouders 

 
 19-20 Registers van besluiten van het college van burgemeester en wethouders, 1893-

1937.  2 delen 
N.B. Zie ook inv. nrs. 13, 15 en 16 

 19 1893 januari 2-1909 december 23, 1893 - 1909 1 deel 
 20 1907 oktober 28-1937 oktober 17, 1907 - 1937 1 deel 

 

2.1.1.06. Publicatiën en Verordeningen 

 
 21 Register van afkondigingen, 1854 december 31-1861 oktober 23.  1 deel 
 
 22 Register van verordeningen en afkondigingen, 1852 mei 25 -1898 oktober 1.  1 deel 
 
 23 Register van afgekondigde verordeningen, 1899 september 26 -1935 juli 12.  1 deel 
 

2.1.1.07. Correspondentie 

 
 24-25 Registers van correspondentie, binnengekomen en uitgegaan van het 

gemeentebestuur, 1849- 1854.  2 delen 
 24 1849 januari 30-1852 november 23, 1849 - 1852 1 deel 

N.B. Dit deel bevat verder nog enige notulen van het burgerlijk armbestuur, 
voordrachten voor de benoeming van schatters en zetters, staten van granen en 
oproepingslijsten voor spandiensten van de jaren 1857-1859 

 25 1852 mei 4-1854 oktober 13, 1852 - 1854 1 deel 
 
 26 Register van correspondentie, binnengekomen bij het gemeentebestuur, 1854 

december 29- 1855 augustus 23.  1 deel 
N.B. Dit deel bevat ook nog statistische opgaven betreffende het lager onderwijs, het klad van 
gemeenteverslagen, en andere opgaven, 1862-1866 

 
 27-50 Registers van correspondentie, uitgegaan van het gemeentebestuur, 1857-1902, 

1905-1933.  7 deeltjes, 17 delen 
N.B. Voor het tijdvak 1849-1854 zie inv. nrs. 24 en 25 

 27 1857 januari 1-1857 december 11, 1857 1 deeltje 
N.B. Dit deeltje bevat ook nog enkele binnengekomen stukken 

 28 1858 januari 7-1859 december 20, 1858 - 1859 1 deeltje 
N.B. Dit deeltje bevat ook nog enkele binnengekomen stukken 

 29 1860 januari 2-1860 december 17, 1860 1 deeltje 
 30 1861 januari 9-1861 december 15, 1861 1 deeltje 
 31 1862 januari 4-1862 augustus 12, 1862 1 deeltje 
 32 1863 januari 3-1864 juli 28, 1863 - 1864 1 deeltje 
 33 1865 januari 2-1866 juni 28, 1865 - 1866 1 deeltje 
 34 1886 februari 15-1891 november 23, 1886 - 1891 1 deel 
 35 1892 januari 2-1893 december 30, 1892 - 1893 1 deel 
 36 1894 januari 2-1895 december 28, 1894 - 1895 1 deel 
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 37 1896 januari 3-1897 december 30, 1896 - 1897 1 deel 
 38 1898 januari 3-1899 juni 23, 1898 - 1899 1 deel 
 39 1899 juni 23-1900 december 31, 1899 - 1900 1 deel 
 40 1901 januari 4-1902 december 31, 1901 - 1902 1 deel 
 41 1905 januari 1-1907 december 29, 1905 - 1907 1 deel 
 42 1908 januari 2-1909 december 29, 1908 - 1909 1 deel 
 43 1910 januari 3-1912 december 28, 1910 - 1912 1 deel 
 44 1913 januari 2-1914 december 31, 1913 - 1914 1 deel 
 45 1915 januari 2-1916 december 12, 1915 - 1916 1 deel 
 46 1917 januari 2-1918 augustus 9, 1917 - 1918 1 deel 
 47 1918 augustus 11-1920 juni 19, 1918 - 1920 1 deel 
 48 1920 juni 23-1922 april 8, 1920 - 1922 1 deel 
 49 1922 april 10-1924 december 31, 1922 - 1924 1 deel 
 50 1924 november 6-1933 november 24, 1924 - 1933 1 deel 

 

2.1.1.08. Chronologische indicateurs 

 
 51-58 Chronologische indicateurs op de binnengekomen correspondentie, 1885-1893, 

1896-1903, 1907-1935.  2 deeltjes, 6 delen 
 51 1885 januari 13-1893 april 29, 1885 - 1893 1 deeltje 
 52 1896 januari 4-1903 oktober 13, 1896 - 1903 1 deel 
 53 1907 mei 19-1910 december 23, 1907 - 1910 1 deel 
 54 1911 januari 7-1920 juni 4, 1911 - 1920 1 deel 
 55 1924 januari 1-1925 september 29, 1924 - 1925 1 deeltje 
 56 1925 oktober 1-1929 oktober 4, 1925 - 1929 1 deel 
 57 1930 januari 7-1932 december 31, 1930 - 1932 1 deel 
 58 1933 januari 3-1935 december 31, 1933 - 1935 1 deel 

 
 59-61 Chronologische indicateurs op de uitgaande correspondentie, 1925-1935.  3 delen 

 59 925 oktober 1-1932 januari 8, 1932 1 deel 
 60 1932 januari 4-1935 februari 11, 1932 - 1935 1 deel 
 61 1935 januari 2-1939 december 29, 1935 - 1939 1 deel 

 

2.1.1.09. Gemeente-verslagen 

 
 62-136 Verslagen van de toestand van de gemeente, 1854, 1856, 1859, 1861-1935. 8 stukken, 67 deeltjes 

 62 1854, 1854 1 stuk 
 63 1856, 1856 1 stuk 
 64 1859, 1859 1 stuk 
 65 1861, 1861 1 stuk 
 66 1862, 1862 1 stuk 
 67 1863, 1863 1 stuk 
 68 1864, 1864 1 stuk 
 69 1865, 1865 1 stuk 
 70 1866, 1866 1 deeltje 
 71 1867, 1867 1 deeltje 
 72 1868, 1868 1 deeltje 
 73 1869, 1869 1 deeltje 
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 74 1870, 1870 1 deeltje 
 75 1871, 1871 1 deeltje 
 76 1872, 1872 1 deeltje 
 77 1873, 1873 1 deeltje 
 78 1874, 1874 1 deeltje 
 79 1875, 1875 1 deeltje 
 80 1876, 1876 1 deeltje 
 81 1877, 1877 1 deeltje 
 82 1878, 1878 1 deeltje 
 83 1879, 1879 1 deeltje 
 84 1880, 1880 1 deeltje 
 85 1881, 1881 1 deeltje 
 86 1882, 1882 1 deeltje 
 87 1883, 1883 1 deeltje 
 88 1884, 1884 1 deeltje 
 89 1885, 1885 1 deeltje 
 90 1886, 1886 1 deeltje 
 91 1887, 1887 1 deeltje 
 92 1888, 1888 1 deeltje 
 93 1889, 1889 1 deeltje 
 94 1890, 1890 1 deeltje 
 95 1891, 1891 1 deeltje 
 96 1892, 1892 1 deeltje 
 97 1893, 1893 1 deeltje 
 98 1894, 1894 1 deeltje 
 99 1895, 1895 1 deeltje 
 100 1896, 1896 1 deeltje 
 101 1897, 1897 1 deeltje 
 102 1898, 1898 1 deeltje 
 103 1899, 1899 1 deeltje 
 104 1900, 1900 1 deeltje 
 105 1901, 1901 1 deeltje 
 106 1902, 1902 1 deeltje 
 107 1903, 1903 1 deeltje 
 108 1904, 1904 1 deeltje 
 109 1905, 1905 1 deeltje 
 110 1906, 1906 1 deeltje 
 111 1907, 1907 1 deeltje 
 112 1908, 1908 1 deeltje 
 113 1909, 1909 1 deeltje 
 114 1910, 1910 1 deeltje 
 115 1911, 1911 1 deeltje 
 116 1912, 1912 1 deeltje 
 117 1913, 1913 1 deeltje 
 118 1914, 1914 1 deeltje 
 119 1915, 1915 1 deeltje 
 120 1916, 1916 1 deeltje 
 121 1917, 1917 1 deeltje 



 23

 122 1918, 1918 1 deeltje 
 123 1919, 1919 1 deeltje 
 124 1920, 1920 1 deeltje 
 125 1921, 1921 1 deeltje 
 126 1922, 1922 1 deeltje 
 127 1923, 1923 1 deeltje 
 128 1924, 1924 1 deeltje 
 129 1925, 1925 1 deeltje 
 130 1926, 1926 1 deeltje 
 131 1927, 1927 1 deeltje 
 132 1928, 1928 1 deeltje 
 133 1929, 1929 1 deeltje 
 134 1930, 1930 1 deeltje 
 135 1931, 1931 1 deeltje 
 136 1931-1935, 1931 - 1935 1 deeltje 

 
 137 Stukken betreffende de verslagen van de toestand der gemeente, 1852-1853.  1 omslag 
 

2.1.1.10. Inventaris 

 
 138 Inventaris van het archief van de gemeente Schimmert, opgemaakt bij de 

overbrenging ervan naar de secretarie door de Hr. Eijssen, gewezen secretaris, 
1852 juli 9.  1 stuk 

 

2.1.2. Stukken van bijzondere aard 

 

2.1.2.1. Organen algemeen 

 

2.1.2.1.1. Het organisme in het algemeen, van het Rijk en van de Provincie 

 

2.1.2.1.1.1. Het organisme in het algemeen 

 
 139 Stukken betreffende de verkiezing van leden zowel voor de staten generaal, voor 

de provinciale staten, als voor de gemeenteraad, 1837-1934.  1 omslag 
 
 140 Kiezerslijst voor de verkiezingen in het algemeen (staten-generaal, provinciale 

staten, gemeenteraad), 1930-1931.  1 deel 
 

2.1.2.1.1.2. Het organisme van het rijk 

 
 141 Stukken betreffende het bestuur der weder in bezit genomen landstreken in 

Limburg, 1838- 1839, 1844.  1 omslag 
 
 142 Alfabetische lijsten der kiezers van de kamer der vertegenwoordigers ingevolge de 

wet van 3 maart 1831, 1836, 1837, 1839.  1 omslag 
 
 143 Stukken betreffende de verkiezing van leden voor de staten-generaal, 1849-1933.  1 omslag 
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 144 Stukken betreffende de oprichting van een monument van koning Willem I en een 

nationaal gedenkteken voor de slag bij Waterloo, 1849, 1864, 1865.  1 omslag 
 
 145 Stukken betreffende de viering van de verjaardag en het overlijden van koning 

Willem I, 1839, 1843.  1 omslag 
 
 146 Stukken betreffende de viering van verjaardagen en het overlijden van koning 

Willem II, 1841, 1842, 1844, 1845, 1849.  1 omslag 
 
 147 Stukken betreffende de aanvaarding van de regering, een proclamatie bij het 40-

jarig regeringsjubileum en stukken betreffende het overlijden van koning Willem III, 
1849, 1889-1890.  1 omslag 

 
 148 Stukken betreffende het hulde blijk aan koningin Emma, 1928.  1 omslag 
 
 149 Stukken betreffende de inhuldiging, viering van verjaardagen, huwelijk, geboorte 

van prinses Juliana en bezoeken aan de provincie Limburg van koningin 
Wilhelmina, 1895, 1898, 1900-1903, 1909, 1913, 1915, 1925, 1927.  1 omslag 

 
 150 Stukken betreffende het overlijden van prins Hendrik, 1934.  1 omslag 
 

2.1.2.1.1.3. Het organisme van de provincie 

 
 151 Stukken betreffende de verkiezing van leden voor de provinciale staten, 1850-

1866, 1895, 1909, 1913, 1916.  1 omslag 
 
 152 Stukken betreffende het ontslag en overlijden van gouverneurs en 

districtscommissarissen van Limburg, 1845-1856.  1 omslag 
 
 153 Schrijven betreffende het geschenk van de gemeenten aan het provinciaal 

bestuur, ten behoeve van het nieuwe gouvernementsgebouw, 1935.  1 stuk 
 
 154 Circulaire van een comité, bestaande uit leden der provinciale staten, tot 

aanbieding van een geschenk aan de griffier P.T. Houba, bij gelegenheid van 
diens 25-jarig ambtsjubileum, 1890 juli 8.  1 stuk 

 

2.1.2.1.2. Het organisme van de gemeente 

 

2.1.2.1.2.1. Instelling, ontwikkeling en grondgebied 

 
 155 Proces-verbaal van de verdeling van het grondgebied van de gemeente in secties, 

1812.  1 deeltje 
 
 156 Koninklijk besluit tot het verlenen van een gemeentewapen aan de gemeente 

Schimmert, met bijbehorende stukken, 1897 februari 8.  1 omslag 
 

2.1.2.1.2.2. Betrekkingen tot andere lichamen 

 
 157 Stukken betreffende het administratief bezoek door de gouverneur, c.q. 

commissaris der koningin, aan de gemeente, 1846-1931.  1 omslag 
 
 158 Stukken betreffende de financiële verhouding tussen het rijk en de gemeente, 

1930-1933.  1 omslag 
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2.1.2.1.2.3. Economische en rechtspositie 

 
 159 Stukken betreffende het verkrijgen van het lidmaatschap van de vereniging "Wet-

risico", 1922.  1 omslag 
 

2.1.2.1.2.3.1. Eigendom en bezit 

 

2.1.2.1.2.3.1.1. Verkrijging en verlies 

 

2.1.2.1.2.3.1.1.1. Aankoop 
N.B. De stukken, die onder de volgende nummers zijn opgenomen, betreffen gevallen van aankoop, waarbij niet blijkt voor welk doel de 
aankoop is geschied. Is het doel wel bekend, dan zijn de stukken opgenomen bij het onderwerp, waarop zij betrekking hebben. 
 
 160 Akte van aankoop van een perceel weidegrond, gelegen bij de school, groot 2 

roeden, 48 ellen, toebehorende aan Voncken, L, 1862 januari 24.  1 akte 
 
 161 Akte van aankoop van een perceel kiezelland, sectie D no 1101 en 1102, groot 2 

roeden en 7 ellen, toebehorende aan Curfs, H, 1862 maart 25.  1 akte 
 
 162 Akte van aankoop van een perceel bouwland, sectie D no 1099, groot 22 are en 

70 ca., toebehorende aan Donckers, M. en Jonkhout, J, 1870 december 3.  1 akte + bijlage 
 
 163 Akte van aankoop van een perceel boomgaard, sectie C no 1057 gedeeltelijk, 

groot 8 are, 28 ca., toebehorende aan Voncken, E, 1879 januari 22.  1 akte 
 
 164 Akte van aankoop van een perceel kiezelland, sectie D no 1279, groot 9 are, 75 

ca., toebehorende aan Lemmens, H, 1900 oktober 25.  1 akte + bijlagen 
 
 165 Akte van aankoop van 2 percelen boomgaard, sectie A nos 1333 en 1334, beide 

groot 20 are en 25 ca., toebehorende aan Slangen, G. e.a., 1903 maart 27.  1 akte + bijlagen 
 
 166 Akte van aankoop van een perceel boomgaard, sectie C no 1398, groot 21 ca., 

toebehorende aan wed. Voncken, E, 1905 februari 11.  1 akte + bijlagen 
 
 167 Akte van aankoop van een perceel boomgaard, sectie B no 1209, gedeeltelijk, 

groot ± 10 ca., toebehorende aan Erkens, H, 1908 april 4.  1 akte + bijlagen 
 
 168 Akte van aankoop van 2 percelen grond, sectie D nos 1628 en 1097, groot 10,75 

are, toebehorende aan Lemmens, M.A, 1918 april 16.  1 akte + bijlagen 
 
 169 Akte van aankoop van een perceel grond, sectie A no 2274, groot ca. 8 m2, 

toebehorende aan "de Dochteren der Wijsheid", 1928 maart 28.  1 akte 
 
 170 Akte van aankoop van een perceel bouwland, sectie D no 1278, groot 9,7 are 

(volgens meting 10,25 are), toebehorende aan de erfgenamen Dormans, L, 1932 
oktober 31.  1 akte + bijlagen 

 

2.1.2.1.2.3.1.1.2. Verkoop 

 
 171 Stukken betreffende de verkoop van een perceel grond in Groot-Haasdal, groot 25 

ellen vierkant, aan Sieben, M. voor het graven van een waterput, 1849-1863.  1 omslag 
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 172 Stukken betreffende de verkoop van een strook grond, in Groot-Haasdal aan de 
Kempstraat, groot 41 ellen, aan Snellings, J, 1851.  1 omslag 

 
 173 Akte van verkoop van 177 percelen grond, afkomstig van opgeheven voetpaden in 

de gemeente Schimmert aan Bemelmans, J.G. e.a., 1854 februari 28.  1 akte + bijlagen 
 
 174 Stukken betreffende het proces van de gemeente contra Goossens, J. n.a.v. de 

verkoop van grond, afkomstig van opgeheven voetpaden d.d. 1854 februari 28, 
1855-1860.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv. nr. 173 

 
 175 Stukken betreffende diverse geschillen ontstaan door de verkoop van grond, 

afkomstig van opgeheven voetpaden, 1852.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv. nr. 173 

 
 176 Akte van verkoop van 3 percelen grond, afkomstig van opgeheven voetpaden in 

de gemeente Schimmert, aan Wouters, J. e.a., 1858.  1 akte 
 
 177 Stukken betreffende de verkoop van overbreedten van wegen in de gemeente 

Schimmert, 1888.  1 omslag 
 
 178 Akte van verkoop van overbreedten van wegen aan Maas, W. e.a., 1890 juli 9. 1 akte + bijlagen 
 
 179 Besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het raadsbesluit tot verkoop 

van een gedeelte van de Kleinhaasdalerweg, groot 28 are, 13 ca, 1889 Januari 11. 
 1 stuk 

 
 180 Andere stukken betreffende de verkoop van grond, an VIII (1799/1800), 1847, ca. 

1850, 1862, 1934-1935.  1 omslag 
N.B. Hierbij bevinden zich ook akten van aan- en verkoop tussen particulieren 

 
 181 Lijsten van personen, welke van de gemeente gekocht hebben: hout, gruiskolen 

en modder uit de gemeente-poelen, 1897 -1934.  1 omslag 
 

2.1.2.1.2.3.1.1.3. Ruiling 

 
 182 Akte van ruiling van een strookje boomgaard, sectie A nos 186 en 187, groot ± 50 

ca., tegen een strookje boomgaard, sectie A nos 1333 en 1334, groot ± 50 ca., 
toebehorende aan Bovens, C, 1906 augustus 24.  1 akte + bijlagen 

 

2.1.2.1.2.3.1.2. Andere dan zakelijke rechten 

 

2.1.2.1.2.3.1.2.1. Verhuur 

 
 183 Akten van verhuring van een huis met stal, erf, tuin en fruitbomen, sectie C no 

1290 gedeeltelijk, aan Swelsen, J.N.M, 1925, 1928, 1931.  3 akten in 1 omslag 
 
 184 Lijsten van personen welke huur betaald hebben voor het gebruik van de 

onderwijzerswoning en andere gebouwen van de gemeente, 1924-1934.  1 omslag 
 

2.1.2.1.2.3.1.2.2. Verpachting 

 
 185 Voorwaarden voor de openbare verpachting van gemeente-eigendommen, 1857 

januari 15.  1 stuk 
 



 27

 186 Akte van de openbare verpachting van een perceel bouwland in de kiezelkuil te 
Groothaasdal, aan Limpens, J, 1891 juli 20.  1 akte 

 
 187 Akte van openbare verpachting door het burgerlijk armbestuur van Schimmert, de 

gemeente Schimmert, en het r.k. armbestuur van Bunde van diverse percelen 
grond aan Zeegers, J. e.a., 1928 december 4.  1 akte 

 
 188 Lijsten van personen, die pacht betaald hebben voor het gebruik van 

gemeentegronden, 1903-1934.  1 omslag 
 
 189-193 Akten van openbare verpachting van een perceel boomgaard, sectie A nos 1333 

en 1334, groot 40 are 50 ca, 1904, 1905, 1911, 1917, 1923.  5 akten + bijlage 
 189 Akten van openbare verpachting van een perceel boomgaard, 1904 
 190 Akten van openbare verpachting van een perceel boomgaard, 1905 
 191 Akten van openbare verpachting van een perceel boomgaard, 1911 
 192 Akten van openbare verpachting van een perceel boomgaard, 1917 
 193 Akten van openbare verpachting van een perceel boomgaard, 1923 

 
 194 Stukken betreffende het raadsbesluit inzake de vermindering van pacht voor de 

gemeente- boomgaard, 1933.  1 omslag 
 
 195 Raadsbesluit tot openbare verpachting van de gemeente-waterpoelen, 1849 juni 6. 

 1 stuk 
 
 196 Akte van openbare verpachting van de gemeente-waterpoelen aan Alofs, J.W. 

e.a., 1852 mei 6.  1 omslag 
 
 197 Akte van openbare verpachting van de gemeente-waterpoelen aan Klinkeberg,J. 

e.a., 1863 mei 30.  1 akte 
 
 198 Akte van openbare verpachting van het gras, groeiende op diverse 

gemeentewegen, aan Speetjens, F., Slangen, W., Nijsten, H., Ramakers, P, 1921 
maart 24.  1 akte + bijlagen 

 

2.1.2.1.2.3.1.2.3. Jachtrecht 

 
 199 Deurwaardersexploot tot beëindiging van het jachtrecht van Rosen, A. baron de, 

1852 augustus 30.  1 stuk 
 
 200 Stukken betreffende het verlenen van het jachtrecht, 1852 -1853.  1 omslag 
 
 201 Akte van overdracht door de particuliere grondeigenaars en gebruikers van deze 

grond in de gemeente van het jachtrecht aan burgemeester en wethouders om dit 
jachtrecht openbaar te verpachten, 1867 juli 27.  1 akte 

 
 202 Lijsten van personen, welke jachtrecht betaald hebben, 1921 -ca. 1926.  1 omslag 
 

2.1.2.1.2.3.1.2.4. Gebruik van eigendommen 

 
 203 Stukken betreffende het inbrengen van bezwaren tegen het dempen van 

gemeente-waterpoelen, 1858, 1891.  1 omslag 
 
 204 Stukken betreffende de plaatselijke verordening houdende verbod van het halen 

van water uit de gemeente-modderpoelen voor het bakken van stenen, 1860.  1 omslag 
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 205 Ontwerp-verordening op de heffing van een jaarlijkse boomtax op de gemeente-
gronden, ongedateerd.  1 stuk 

 
 206 Andere stukken betreffende het gebruik van gemeente-eigendommen, 1859, 1860, 

1889.  1 omslag 
 

2.1.2.1.2.3.1.3. Beheer van eigendommen 

 
 207 Staten van gemeente-eigendommen, met bijbehorende stukken, 1858, 1900.  1 omslag 
 

2.1.2.1.2.3.2. Financiën 

 

2.1.2.1.2.3.2.1. Begrotingen. Rekeningen 

 
 208-320 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1811, 1813, 1815-1817, 

1819-1828, 1830-1832, 1834-1882, 1884-1926, 1929-1931.  49 stukken, 64 deeltjes 
N.B. De inventaris nrs. 257-262 bevatten ook de memories van toelichting 

 208 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1811 
 209 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1813 
 210 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1815 
 211 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1816 
 212 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1817 
 213 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1819 
 214 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1820 
 215 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1821 
 216 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1822 
 217 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1823 
 218 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1824 
 219 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1825 
 220 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1826 
 221 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1827 
 222 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1828 
 223 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1830 
 224 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1831 
 225 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1832 
 226 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1834 
 227 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1835 
 228 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1836 
 229 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1837 
 230 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1838 
 231 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1839 
 232 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1840 
 233 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1841 
 234 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1842 
 235 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1843 
 236 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1844 
 237 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1845 
 238 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1846 
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 239 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1847 
 240 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1848 
 241 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1849 
 242 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1850 
 243 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1851 
 244 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1852 
 245 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1853 
 246 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1854 
 247 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1855 
 248 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1856 
 249 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1857 
 250 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1858 
 251 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1859 
 252 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1860 
 253 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1861 
 254 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1862 
 255 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1863 
 256 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1864 
 257 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1865 
 258 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1866 
 259 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1867 
 260 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1868 
 261 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1869 
 262 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1870 
 263 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1871 
 264 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1872 
 265 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1873 
 266 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1874 
 267 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1875 
 268 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1876 
 269 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1877 
 270 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1878 
 271 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1879 
 272 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1880 
 273 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1881 
 274 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1882 
 275 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1884 
 276 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1885 
 277 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1886 
 278 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1887 
 279 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1888 
 280 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1889 
 281 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1890 
 282 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1891 
 283 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1892 
 284 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1893 
 285 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1894 
 286 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1895 
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 287 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1896 
 288 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1897 
 289 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1898 
 290 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1899 
 291 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1900 
 292 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1901 
 293 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1902 
 294 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1903 
 295 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1904 
 296 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1905 
 297 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1906 
 298 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1907 
 299 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1908 
 300 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1909 
 301 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1910 
 302 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1911 
 303 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1912 
 304 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1913 
 305 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1914 
 306 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1915 
 307 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1916 
 308 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1917 
 309 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1918 
 310 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1919 
 311 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1920 
 312 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1921 
 313 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1922 
 314 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1923 
 315 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1924 
 316 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1925 
 317 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1926 
 318 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1929 
 319 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1930 
 320 Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1931 

 
 321-386 Memories van toelichting op de begroting der gemeente, 1842, 1853-1856, 1859, 

1860, 1871-1903, 1905-1924, 1927, 1929, 1932-1935.  13 stukken, 46 deeltjes, 7 omslagen 
N.B. Voor de memories van toelichting van de jaren 1865 -1870 zie inv. nrs. 257-262 

 321 Memories van toelichting op de begroting der gemeente, 1842 
 322 Memories van toelichting op de begroting der gemeente, 1853 
 323 Memories van toelichting op de begroting der gemeente, 1854 
 324 Memories van toelichting op de begroting der gemeente, 1855 
 325 Memories van toelichting op de begroting der gemeente, 1856 
 326 Memories van toelichting op de begroting der gemeente, 1859 
 327 Memories van toelichting op de begroting der gemeente, 1860 
 328 Memories van toelichting op de begroting der gemeente, 1871 
 329 Memories van toelichting op de begroting der gemeente, 1872 
 330 Memories van toelichting op de begroting der gemeente, 1873 
 331 Memories van toelichting op de begroting der gemeente, 1874 
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 332 Memories van toelichting op de begroting der gemeente, 1875 
 333 Memories van toelichting op de begroting der gemeente, 1876 
 334 Memories van toelichting op de begroting der gemeente, 1877 
 335 Memories van toelichting op de begroting der gemeente, 1878 
 336 Memories van toelichting op de begroting der gemeente, 1879 
 337 Memories van toelichting op de begroting der gemeente, 1880 
 338 Memories van toelichting op de begroting der gemeente, 1881 
 339 Memories van toelichting op de begroting der gemeente, 1882 
 340 Memories van toelichting op de begroting der gemeente, 1883 
 341 Memories van toelichting op de begroting der gemeente, 1884 
 342 Memories van toelichting op de begroting der gemeente, 1885 
 343 Memories van toelichting op de begroting der gemeente, 1886 
 344 Memories van toelichting op de begroting der gemeente, 1887 
 345 Memories van toelichting op de begroting der gemeente, 1888 
 346 Memories van toelichting op de begroting der gemeente, 1889 
 347 Memories van toelichting op de begroting der gemeente, 1890 
 348 Memories van toelichting op de begroting der gemeente, 1891 
 349 Memories van toelichting op de begroting der gemeente, 1892 
 350 Memories van toelichting op de begroting der gemeente, 1893 
 351 Memories van toelichting op de begroting der gemeente, 1894 
 352 Memories van toelichting op de begroting der gemeente, 1895 
 353 Memories van toelichting op de begroting der gemeente, 1896 
 354 Memories van toelichting op de begroting der gemeente, 1897 
 355 Memories van toelichting op de begroting der gemeente, 1898 
 356 Memories van toelichting op de begroting der gemeente, 1899 
 357 Memories van toelichting op de begroting der gemeente, 1900 
 358 Memories van toelichting op de begroting der gemeente, 1901 
 359 Memories van toelichting op de begroting der gemeente, 1902 
 360 Memories van toelichting op de begroting der gemeente, 1903 
 361 Memories van toelichting op de begroting der gemeente, 1905 
 362 Memories van toelichting op de begroting der gemeente, 1906 
 363 Memories van toelichting op de begroting der gemeente, 1907 
 364 Memories van toelichting op de begroting der gemeente, 1908 
 365 Memories van toelichting op de begroting der gemeente, 1909 
 366 Memories van toelichting op de begroting der gemeente, 1910 
 367 Memories van toelichting op de begroting der gemeente, 1911 
 368 Memories van toelichting op de begroting der gemeente, 1912 
 369 Memories van toelichting op de begroting der gemeente, 1913 
 370 Memories van toelichting op de begroting der gemeente, 1914 
 371 Memories van toelichting op de begroting der gemeente, 1915 
 372 Memories van toelichting op de begroting der gemeente, 1916 
 373 Memories van toelichting op de begroting der gemeente, 1917 
 374 Memories van toelichting op de begroting der gemeente, 1918 
 375 Memories van toelichting op de begroting der gemeente, 1919 
 376 Memories van toelichting op de begroting der gemeente, 1920 
 377 Memories van toelichting op de begroting der gemeente, 1921 
 378 Memories van toelichting op de begroting der gemeente, 1922 
 379 Memories van toelichting op de begroting der gemeente, 1923 
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 380 Memories van toelichting op de begroting der gemeente, 1924 
 381 Memories van toelichting op de begroting der gemeente, 1927 
 382 Memories van toelichting op de begroting der gemeente, 1929 
 383 Memories van toelichting op de begroting der gemeente, 1932 
 384 Memories van toelichting op de begroting der gemeente, 1933 
 385 Memories van toelichting op de begroting der gemeente, 1934 
 386 Memories van toelichting op de begroting der gemeente, 1935 

 
 387-462 Correspondentie betreffende de begrotingen der gemeente, 1838, 1843, 1852-

1862, 1864- 1867, 1872, 1874, 1877-1879, 1881-1918, 1920-1935. 11 stukken, 65 omslagen 
 387 Correspondentie betreffende de begrotingen der gemeente, 1838 
 388 Correspondentie betreffende de begrotingen der gemeente, 1843 
 389 Correspondentie betreffende de begrotingen der gemeente, 1852 
 390 Correspondentie betreffende de begrotingen der gemeente, 1853 
 391 Correspondentie betreffende de begrotingen der gemeente, 1854 
 392 Correspondentie betreffende de begrotingen der gemeente, 1855 
 393 Correspondentie betreffende de begrotingen der gemeente, 1856 
 394 Correspondentie betreffende de begrotingen der gemeente, 1857 
 395 Correspondentie betreffende de begrotingen der gemeente, 1858 
 396 Correspondentie betreffende de begrotingen der gemeente, 1859 
 397 Correspondentie betreffende de begrotingen der gemeente, 1860 
 398 Correspondentie betreffende de begrotingen der gemeente, 1861 
 399 Correspondentie betreffende de begrotingen der gemeente, 1862 
 400 Correspondentie betreffende de begrotingen der gemeente, 1864 
 401 Correspondentie betreffende de begrotingen der gemeente, 1865 
 402 Correspondentie betreffende de begrotingen der gemeente, 1866 
 403 Correspondentie betreffende de begrotingen der gemeente, 1867 
 404 Correspondentie betreffende de begrotingen der gemeente, 1872 
 405 Correspondentie betreffende de begrotingen der gemeente, 1874 
 406 Correspondentie betreffende de begrotingen der gemeente, 1877 
 407 Correspondentie betreffende de begrotingen der gemeente, 1878 
 408 Correspondentie betreffende de begrotingen der gemeente, 1879 
 409 Correspondentie betreffende de begrotingen der gemeente, 1881 
 410 Correspondentie betreffende de begrotingen der gemeente, 1882 
 411 Correspondentie betreffende de begrotingen der gemeente, 1883 
 412 Correspondentie betreffende de begrotingen der gemeente, 1884 
 413 Correspondentie betreffende de begrotingen der gemeente, 1885 
 414 Correspondentie betreffende de begrotingen der gemeente, 1886 
 415 Correspondentie betreffende de begrotingen der gemeente, 1887 
 416 Correspondentie betreffende de begrotingen der gemeente, 1888 
 417 Correspondentie betreffende de begrotingen der gemeente, 1889 
 418 Correspondentie betreffende de begrotingen der gemeente, 1890 
 419 Correspondentie betreffende de begrotingen der gemeente, 1891 
 420 Correspondentie betreffende de begrotingen der gemeente, 1892 
 421 Correspondentie betreffende de begrotingen der gemeente, 1893 
 422 Correspondentie betreffende de begrotingen der gemeente, 1894 
 423 Correspondentie betreffende de begrotingen der gemeente, 1895 
 424 Correspondentie betreffende de begrotingen der gemeente, 1896 
 425 Correspondentie betreffende de begrotingen der gemeente, 1897 
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 426 Correspondentie betreffende de begrotingen der gemeente, 1898 
 427 Correspondentie betreffende de begrotingen der gemeente, 1899 
 428 Correspondentie betreffende de begrotingen der gemeente, 1900 
 429 Correspondentie betreffende de begrotingen der gemeente, 1901 
 430 Correspondentie betreffende de begrotingen der gemeente, 1902 
 431 Correspondentie betreffende de begrotingen der gemeente, 1903 
 432 Correspondentie betreffende de begrotingen der gemeente, 1904 
 433 Correspondentie betreffende de begrotingen der gemeente, 1905 
 434 Correspondentie betreffende de begrotingen der gemeente, 1906 
 435 Correspondentie betreffende de begrotingen der gemeente, 1907 
 436 Correspondentie betreffende de begrotingen der gemeente, 1908 
 437 Correspondentie betreffende de begrotingen der gemeente, 1909 
 438 Correspondentie betreffende de begrotingen der gemeente, 1910 
 439 Correspondentie betreffende de begrotingen der gemeente, 1911 
 440 Correspondentie betreffende de begrotingen der gemeente, 1912 
 441 Correspondentie betreffende de begrotingen der gemeente, 1913 
 442 Correspondentie betreffende de begrotingen der gemeente, 1914 
 443 Correspondentie betreffende de begrotingen der gemeente, 1915 
 444 Correspondentie betreffende de begrotingen der gemeente, 1916 
 445 Correspondentie betreffende de begrotingen der gemeente, 1917 
 446 Correspondentie betreffende de begrotingen der gemeente, 1918 
 447 Correspondentie betreffende de begrotingen der gemeente, 1920 
 448 Correspondentie betreffende de begrotingen der gemeente, 1921 
 449 Correspondentie betreffende de begrotingen der gemeente, 1922 
 450 Correspondentie betreffende de begrotingen der gemeente, 1923 
 451 Correspondentie betreffende de begrotingen der gemeente, 1924 
 452 Correspondentie betreffende de begrotingen der gemeente, 1925 
 453 Correspondentie betreffende de begrotingen der gemeente, 1926 
 454 Correspondentie betreffende de begrotingen der gemeente, 1927 
 455 Correspondentie betreffende de begrotingen der gemeente, 1928 
 456 Correspondentie betreffende de begrotingen der gemeente, 1929 
 457 Correspondentie betreffende de begrotingen der gemeente, 1930 
 458 Correspondentie betreffende de begrotingen der gemeente, 1931 
 459 Correspondentie betreffende de begrotingen der gemeente, 1932 
 460 Correspondentie betreffende de begrotingen der gemeente, 1933 
 461 Correspondentie betreffende de begrotingen der gemeente, 1934 
 462 Correspondentie betreffende de begrotingen der gemeente, 1935 

 
 463-582 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1813 -1851, 1853-1873, 

1875-1930, 1932-1935.  39 stukken, 70 deeltjes, 11 delen 
 463 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1813 
 464 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1814 
 465 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1815 
 466 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1816 
 467 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1817 
 468 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1818 
 469 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1819 
 470 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1820 
 471 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1821 
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 472 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1822 
 473 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1823 
 474 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1824 
 475 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1825 
 476 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1826 
 477 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1827 
 478 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1828 
 479 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1829 
 480 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1830 
 481 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1831 
 482 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1832 
 483 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1833 
 484 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1834 
 485 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1835 
 486 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1836 
 487 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1837 
 488 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1838 
 489 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1839 
 490 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1840 
 491 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1841 
 492 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1842 
 493 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1843 
 494 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1844 
 495 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1845 
 496 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1846 
 497 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1847 
 498 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1848 
 499 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1849 
 500 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1850 
 501 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1851 
 502 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1853 
 503 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1854 
 504 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1855 
 505 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1856 
 506 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1857 
 507 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1858 
 508 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1859 
 509 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1860 
 510 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1861 
 511 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1862 
 512 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1863 
 513 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1864 
 514 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1865 
 515 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1866 
 516 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1867 
 517 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1868 
 518 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1869 
 519 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1870 
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 520 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1871 
 521 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1872 
 522 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1873 
 523 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1875 
 524 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1876 
 525 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1877 
 526 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1878 
 527 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1879 
 528 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1880 
 529 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1881 
 530 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1882 
 531 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1883 
 532 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1884 
 533 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1885 
 534 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1886 
 535 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1887 
 536 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1888 
 537 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1889 
 538 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1890 
 539 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1891 
 540 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1892 
 541 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1893 
 542 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1894 
 543 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1895 
 544 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1896 
 545 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1897 
 546 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1898 
 547 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1899 
 548 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1900 
 549 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1901 
 550 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1902 
 551 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1903 
 552 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1904 
 553 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1905 
 554 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1906 
 555 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1907 
 556 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1908 
 557 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1909 
 558 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1910 
 559 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1911 
 560 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1912 
 561 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1913 
 562 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1914 
 563 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1915 
 564 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1916 
 565 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1917 
 566 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1918 
 567 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1919 
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 568 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1920 
 569 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1921 
 570 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1922 
 571 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1923 
 572 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1924 
 573 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1925 
 574 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1926 
 575 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1927 
 576 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1928 
 577 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1929 
 578 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1930 
 579 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1932 
 580 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1933 
 581 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1934 
 582 Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, 1935 

 
 583-668 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1842, 1844, 1846, 

1849-1855, 1859-1918, 1920-1935.  12 stukken, 74 omslagen 
 583 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1842 
 584 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1844 
 585 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1846 
 586 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1849 
 587 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1850 
 588 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1851 
 589 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1852 
 590 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1853 
 591 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1854 
 592 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1855 
 593 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1859 
 594 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1860 
 595 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1861 
 596 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1862 
 597 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1863 
 598 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1864 
 599 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1865 
 600 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1866 
 601 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1867 
 602 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1868 
 603 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1869 
 604 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1870 
 605 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1871 
 606 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1872 
 607 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1873 
 608 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1874 
 609 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1875 
 610 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1876 
 611 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1877 
 612 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1878 
 613 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1879 



 37

 614 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1880 
 615 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1881 
 616 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1882 
 617 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1883 
 618 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1884 
 619 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1885 
 620 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1886 
 621 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1887 
 622 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1888 
 623 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1889 
 624 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1890 
 625 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1891 
 626 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1892 
 627 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1893 
 628 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1894 
 629 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1895 
 630 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1896 
 631 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1897 
 632 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1898 
 633 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1899 
 634 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1900 
 635 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1901 
 636 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1902 
 637 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1903 
 638 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1904 
 639 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1905 
 640 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1906 
 641 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1907 
 642 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1908 
 643 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1909 
 644 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1910 
 645 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1911 
 646 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1912 
 647 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1913 
 648 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1914 
 649 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1915 
 650 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1916 
 651 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1917 
 652 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1918 
 653 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1920 
 654 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1921 
 655 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1922 
 656 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1923 
 657 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1924 
 658 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1925 
 659 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1926 
 660 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1927 
 661 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1928 
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 662 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1929 
 663 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1930 
 664 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1931 
 665 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1932 
 666 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1933 
 667 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1934 
 668 Correspondentie betreffende de rekeningen der gemeente, 1935 

 
 669-765 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1832, 1840-1935.  97 omslagen 

 669 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1832 1 omslag 
 670 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1840 1 omslag 
 671 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1841 1 omslag 
 672 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1842 1 omslag 
 673 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1843 1 omslag 
 674 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1844 1 omslag 
 675 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1845 1 omslag 
 676 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1846 1 omslag 
 677 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1847 1 omslag 
 678 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1848 1 omslag 
 679 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1849 1 omslag 
 680 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1850 1 omslag 
 681 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1851 1 omslag 
 682 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1852 1 omslag 
 683 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1853 1 omslag 
 684 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1854 1 omslag 
 685 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1855 1 omslag 
 686 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1856 1 omslag 
 687 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1857 1 omslag 
 688 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1858 1 omslag 
 689 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1859 1 omslag 
 690 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1860 1 omslag 
 691 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1861 1 omslag 
 692 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1862 1 omslag 
 693 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1863 1 omslag 
 694 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1864 1 omslag 
 695 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1865 1 omslag 
 696 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1866 1 omslag 
 697 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1867 1 omslag 
 698 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1868 1 omslag 
 699 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1869 1 omslag 
 700 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1870 1 omslag 
 701 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1871 1 omslag 
 702 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1872 1 omslag 
 703 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1873 1 omslag 
 704 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1874 1 omslag 
 705 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1875 1 omslag 
 706 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1876 1 omslag 
 707 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1877 1 omslag 
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 708 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1878 1 omslag 
 709 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1879 1 omslag 
 710 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1880 1 omslag 
 711 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1881 1 omslag 
 712 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1882 1 omslag 
 713 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1883 1 omslag 
 714 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1884 1 omslag 
 715 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1885 1 omslag 
 716 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1886 1 omslag 
 717 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1887 1 omslag 
 718 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1888 1 omslag 
 719 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1889 1 omslag 
 720 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1890 1 omslag 
 721 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1891 1 omslag 
 722 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1892 1 omslag 
 723 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1893 1 omslag 
 724 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1894 1 omslag 
 725 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1895 1 omslag 
 726 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1896 1 omslag 
 727 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1897 1 omslag 
 728 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1898 1 omslag 
 729 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1899 1 omslag 
 730 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1900 1 omslag 
 731 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1901 1 omslag 
 732 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1902 1 omslag 
 733 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1903 1 omslag 
 734 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1904 1 omslag 
 735 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1905 1 omslag 
 736 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1906 1 omslag 
 737 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1907 1 omslag 
 738 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1908 1 omslag 
 739 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1909 1 omslag 
 740 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1910 1 omslag 
 741 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1911 1 omslag 
 742 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1912 1 omslag 
 743 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1913 1 omslag 
 744 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1914 1 omslag 
 745 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1915 1 omslag 
 746 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1916 1 omslag 
 747 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1917 1 omslag 
 748 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1918 1 omslag 
 749 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1919 1 omslag 
 750 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1920 1 omslag 
 751 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1921 1 omslag 
 752 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1922 1 omslag 
 753 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1923 1 omslag 
 754 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1924 1 omslag 
 755 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1925 1 omslag 



 40

 756 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1926 1 omslag 
 757 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1927 1 omslag 
 758 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1928 1 omslag 
 759 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1929 1 omslag 
 760 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1930 1 omslag 
 761 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1931 1 omslag 
 762 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1932 1 omslag 
 763 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1933 1 omslag 
 764 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1934 1 omslag 
 765 Bijlagen van de rekeningen der gemeente, 1935 1 omslag 

 

2.1.2.1.2.3.2.2. Financieel beheer 

 
 766 Processen-verbaal van de opneming van kas en boeken van de ontvanger der 

gemeente door het college van burgemeester en wethouders, 1838, 1855, 1863, 
1865-1867, 1916-1935.  1 omslag 

 
 767 Processen-verbaal van de opneming van kas en boeken van de ontvanger der 

gemeente door ambtenaren ter provinciale griffie van Limburg, 1906, 1911, 1915, 
1921, 1924, 1927, 1929, 1931.  1 omslag 

 
 768 Andere stukken betreffende de opneming van kas en boeken van de ontvanger 

der gemeente, 1865, 1900, 1906, 1915, 1924, 1927, 1929, 1931, 1932.  1 omslag 
 
 769 Stukken betreffende de opening van een rekening bij de Bank voor Nederlandse 

Gemeenten te 's Gravenhage, 1925.  1 omslag 
 
 770 Raadsbesluit tot het aangaan van een rekening-courant-overeenkomst met de 

N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten te 's Gravenhage, 1927 maart 14.  1 stuk 
 
 771 Andere stukken betreffende het financieel beheer van de gemeente, 1852, 1899, 

1930.  1 omslag 
 

2.1.2.1.2.3.2.3. Schuld 
N.B. Leningen, waarvan bekend is voor welk doel zij zijn aangegaan, zijn opgenomen bij het onderwerp, waarop zij betrekking hebben. 
 
 772 Staten van schulden der gemeente, 1932, 1934.  1 omslag 
 
 773 Besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het raadsbesluit tot het 

aangaan van een lening bij de kerkfabriek te Schimmert, groot ? 1.300, 1873 
november 14.  1 stuk 

 
 774 Akte van schuldbekentenis ten laste van de gemeente en ten behoeve van de 

Boerenleenbank te Schimmert, groot ? 3000, 1918 maart.  1 akte + bijlagen 
 
 775 Akte van schuldbekentenis ten laste van de gemeente en ten behoeve van de 

Boerenleenbank te Schimmert, groot ? 5000, 1919 mei 29.  1 akte + bijlagen 
 
 776 Akte van schuldbekentenis ten laste van de gemeente en ten behoeve van de 

Boerenleenbank te Schimmert, groot ? 4000, 1920 juli 24.  1 akte + bijlagen 
 
 777 Raadsbesluit tot het aangaan van een kasgeldlening met de Boerenleenbank te 

Schimmert, 1925 augustus 14.  1 stuk 
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 778 Akte van schuldbekentenis ten laste van de gemeente en ten behoeve van de 
Boerenleenbank te Schimmert, groot ? 47000, 1926 maart 27.  1 akte + bijlagen 

 
 779 Akte van schuldbekentenis ten laste van de gemeente en ten behoeve van de 

Boerenleenbank te Schimmert, ? 4000, 1932 januari 3.  1 akte + bijlagen 
 
 780 Stukken betreffende de overname van de zogenaamde Barrièrekapitalen van het 

voormalig land van Valkenburg door het rijk, 1848-1852.  1 omslag 
 
 781 Stukken betreffende de betaling van achterstallige interesten door de gemeente 

aan Dhr. Nierstrasz, 1854.  1 omslag 
 
 782 Stukken betreffende het geschil tussen de gemeente en Mr. Verduchène omtrent 

het juiste bedrag der achterstallige interesten, 1840, 1848, 1849, 1853-1855.  1 omslag 
 
 783 Stukken betreffende de betaling van achterstallige interesten door de gemeente 

aan Dhr. De Veye de Burine en de erfgenamen de Guichard, 1848, 1853, 1855.  1 omslag 
 
 784 Andere stukken betreffende schulden der gemeente, 1837, 1839.  1 omslag 
 

2.1.2.1.2.3.3. Benodigdheden en hulpmiddelen 

 
 785 Stukken betreffende de voldoening van de abonnementsprijs van het staatsblad, 

1843- 1844.  1 omslag 
 
 786 Stukken betreffende beheer en onderhoud van het gemeentearchief, 1844-1935.  1 omslag 
 
 787 Alfabetische klapper voor de Registratie van Archiefmateriaal door Gouverneur, 

J.P, ongedateerd.  1 deel 
 
 788 Verordeningen op de afkondiging van plaatselijke verordeningen, 1852, 1926.  1 omslag 
 

2.1.2.1.2.3.4. Gebouwen en terreinen 

 
 789 Schrijven van het gemeentebestuur aan de heer Ruys van Beerenbroeck 

houdende de uitkomst van de meting van het gemeentehuis en bijgelegen tuin, 
1850 april 6.  1 stuk 

 
 790 Akte van aankoop van een perceel boomgaard, sectie C no 1258, groot 2 are, 99 

ca., toebehorende aan de erfgenamen L'Ortije, voor de bouw van een 
gemeentehuis, 1892 januari 5.  1 akte + bijlagen 

 
 791 Bestek en voorwaarden en akte van aanbesteding van het bouwen van een 

gemeentehuis met bijbehorende werken, 1892.  1 omslag 
 
 792 Polissen van de verzekering van gemeentegebouwen tegen brand bij de 

"Belgische Maatschappij van Algemene Assuradeuren", 1873, 1878.  1 omslag 
 

2.1.2.1.2.4. Organen, instellingen en functionarissen 

 

2.1.2.1.2.4.1. De raad 

 
 793 Reglementen van orde voor de vergaderingen van de raad, en hierop betrekking 

hebbende stukken, 1852, 1853, 1924, 1926,.  1 omslag 
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 794 Kiezerslijsten voor de verkiezing van gemeenteraadsleden, 1836, 1862, 1865, 

1931.  1 omslag 
 
 795 Candidatenlijsten en processen-verbaal van de zitting van het hoofdstembureau 

ter beslissing over de geldigheid van de candidatenlijsten voor de verkiezing van 
gemeenteraadsleden, 1931, 1935.  1 omslag 

 
 796 Processen-verbaal van de opening der stembriefjes voor de verkiezing van 

gemeenteraadsleden, 1851, 1853, 1859, 1863, 1864, 1865, 1867.  1 omslag 
 
 797 Processen-verbaal van de zitting van het hoofdstembureau en stembureau voor 

de verkiezing van gemeenteraadsleden, 1931, 1935.  1 omslag 
 
 798 Besluit van het centraal stembureau tot het vaststellen van de uitslag der 

verkiezing voor gemeenteraadsleden, 1931, juni 11.  1 deeltje 
 
 799 Andere stukken betreffende de verkiezing van gemeenteraadsleden, 1852-1931.  1 omslag 
 
 800 Stukken betreffende de benoeming, beëdiging en het onderzoek der 

geloofsbrieven van de raadsleden, 1836-1935.  1 pak 
 
 801-803 Presentielijsten voor de vergaderingen van de gemeenteraad, 1901-1953.  3 delen 

N.B. Voor de jaren 1851-1901 zie inv. nos 1 en 2 
 801 Presentielijsten voor de vergaderingen van de gemeenteraad 1 deel 
 802 Presentielijsten voor de vergaderingen van de gemeenteraad 1 deel 
 803 Presentielijsten voor de vergaderingen van de gemeenteraad 1 deel 

 

2.1.2.1.2.4.2. Het college van burgemeester en wethouders 

 
 804 Reglementen van orde voor de vergaderingen van het college van burgemeester 

en wethouders, met een schrijven van gedeputeerde staten betreffende het 
reglement van orde van, 1852, 1852, 1853, 1925.  1 omslag 

 
 805 Presentielijst voor de vergaderingen van het college van burgemeester en 

wethouders, 1919 september 10-1947 juni 20.  1 deel 
 
 806 Stukken betreffende de benoeming en het aftreden van schepenen en 

wethouders, 1839- 1923.  1 omslag 
 

2.1.2.1.2.4.3. Functionarissen 
N.B. Hier zijn alleen de stukken opgenomen, die betrekking hebben op de functies in het algemeen. Zie verder de persoonsbundels van 
de respectievelijke functionarissen. 
 
 807 Instructies voor de gemeente-secretaris, 1852, 1925.  1 omslag 
 
 808 Instructies voor de gemeente-ontvanger en hierop betrekking hebbende stukken, 

1911, 1925, 1926.  1 omslag 
 

2.1.2.1.3. Personeel van de gemeente 

 
 809 Stukken betreffende de verzekering van het personeel van openbare werken der 

gemeente bij de Middenstands-bedrijfsvereniging, 1930-1933.  1 omslag 
 
 810 Stukken betreffende salaris en pensioen der gemeente-ambtenaren, 1851-1935.  1 omslag 
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 811 Dienstregelingen voor de kantonniers in de gemeente en andere stukken hierop 
betrekking hebbende, 1900-1932.  1 omslag 

 
 812 Instructie voor de poetsvrouw van het gemeentehuis, ongedateerd.  1 stuk 
 
 813 Stukken betreffende het politiepersoneel van de gemeente, 1851-1935.  1 omslag 
 
 814 Andere stukken betreffende het personeel der gemeente, 1839-1932.  1 omslag 
 
 815-853 Persoonsbundels, 1838-1935.  13 stukken, 26 omslagen 

N.B. Hier zijn van elk personeelslid afzonderlijk, uitgezonderd het onderwijzend personeel, alle 
persoonlijke stukken per bundel verzameld. De datering betreft de voorhanden zijnde stukken. De 
bundels zijn alfabetisch geordend 

 815 Aarts, F., kantonnier, 1900 1 omslag 
 816 Aubel, Th. van, geneesheer belast met de armenpraktijk, 

doodschouw en vaccinatie, 1920 1 omslag 
 817 Bemelmans, H., gemeente-ontvanger, 1839, 1843 1 omslag 
 818 Bogman, H., ambtenaar van de burgerlijke stand, 1904 juni 17 1 stuk 
 819 Bogman, J., ontvanger van het burgerlijk armbestuur, 1865, 1889 1 omslag 
 820 Bogman, J.H., burgemeester, secretaris, ambtenaar van de 

burgerlijke stand, 1923-1935 1 omslag 
 821 Broekhoven, R., vroedvrouw, 1890 augustus 26 1 stuk 
 822 Eijssen, A., burgemeester en ambtenaar van de burgerlijke stand, 

1842 1 stuk 
 823 Eijssen, M., burgemeester, secretaris, ambtenaar van de burgerlijke 

stand, 1839-1894 1 omslag 
 824 Eijssen, P.H., burgemeester, secretaris, ambtenaar van de 

burgerlijke stand, 1904-1925 1 omslag 
 825 Jaspar, Th., gemeente-ontvanger, 1850-1861 1 omslag 
 826 Frijns, J.H., plaatsvervangend postkantoorhouder, 1911 november 3 1 stuk 
 827 Frissen, J.A., veldwachter, 1838-1855 1 omslag 
 828 Klinkeberg, J., veldwachter, 1857, 1867, 1888 1 omslag 
 829 Klinkeberg, J.N., veldwachter, 1888-1922 1 omslag 
 830 Kuijpers, H., gemeente-ontvanger en ambtenaar van de burgerlijke 

stand, 1900-1935 1 omslag 
 831 Kuypers, M., gemeenteontvanger en secretaris van het burgerlijk 

armbestuur, 1896, 1900 1 omslag 
 832 Lahaye, M.H., poetsvrouw van het gemeentehuis en de school, 

1913-1934 1 omslag 
 833 Lahaye, J., kantonnier, 1901, 1903 1 omslag 
 834 Lemmens, H., president van het burgerlijk armbestuur, 1896 1 omslag 
 835 Lemmens, J.W.H., keurmeester van vee en vlees, 1914 maart 20 1 stuk 
 836 Lenaerts, P.P., veldwachter, 1856 januari 12 1 stuk 
 837 Limpens, M.E., poetsvrouw van het gemeentehuis, 1934 1 omslag 
 838 Linssen, J.C., deurwaarder der plaatselijke belastingen, 1915 1 omslag 
 839 Lucassen, J.M., kantonnier, 1932-1935 1 omslag 
 840 Martens, W.H., veldwachter en deurwaarder der plaatselijke 

belastingen, 1922-1935 1 omslag 
 841 Molema, H.A., geneesheer, belast met de armenpraktijk, vaccinatie 

en doodschouw, 1899- 1920 1 omslag 
 842 Muijlkens, G., kantonnier, 1850-1853 1 omslag 
 843 Pisters, H.W., plaatsvervangend secretaris en tijdelijk klerk, 1921 

november 2 1 stuk 
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 844 Reumers, postbode, 1843 augustus 18 1 stuk 
 845 Sieben, J.M., kantonnier, 1903-1935 1 omslag 
 846 Soons, F.P., ontvanger van het burgerlijk armbestuur, 1860 mei 8 1 stuk 
 847 Speetjens, J.F., kantonnier, 1901-1932 1 omslag 
 848 Spronck, H., geneesheer, belast met de doodschouw, 1892 -1899 1 omslag 
 849 Vanoppen, J.L., gemeente-ontvanger, 1847-1850 1 omslag 
 850 Voncken, J.H., ontvanger van het burgerlijk armbestuur, 1862 

februari 27 1 stuk 
 851 Wijnen, kantonnier, 1850 april 12 1 stuk 
 852 Willems, J., geneesheer, belast met de armenpraktijk, 1860 1 omslag 
 853 Willems, P.W., burgemeester, secretaris, 1869 maart 15 1 stuk 

 

2.1.2.2. Taak van de organen 

 

2.1.2.2.01. Belastingen 

 

2.1.2.2.01.1. Algemeen 
N.B. Hier zijn ook de stukken, die tegelijkertijd over meerdere belastingen handelen, opgenomen. 
 
 854 "Rol van de gemeente Schimmert bevattende de namen der bezitters van 

goederen binnen de gemeente. Opgemaakt i.v.m. de gevraagde geforceerde 
geldlening aan de Franse Republiek", 1796.  1 deeltje 

 
 855 Proclamaties van de districtscommissarissen van de weder in bezit genomen 

landstreken van Limburg betreffende de regeling der belastingen, 1839.  1 omslag 
 
 856 Lijsten van candidaten en benoemde leden van het college van zetters, 1833-

1859.  1 omslag 
 
 857 Andere stukken betreffende het college van zetters en de schattingscommissie, 

1857-1927.  1 omslag 
 
 858 Stukken betreffende het houden van zitdagen in de gemeente door de ontvanger 

der directe belastingen, 1894-1913.  1 omslag 
 
 859 Lijst van belastingschuldigen in de plaatselijke belastingen, 1858.  1 deeltje 
 
 860 Stukken betreffende de opbrengst van verschillende belastingen, 1853, 1857, 

1862, 1931- 1934.  1 omslag 
 
 861 Koninklijke besluiten, betreffende het wijzigen of afschaffen van plaatselijke 

belastingen, 1853, 1861-1863.  1 omslag 
 
 862 Lijsten van belastingplichtigen voor de grond-, patent- en personele belasting, 

1837, 1839.  1 omslag 
 
 863 Verordeningen en andere stukken betreffende de heffing van opcenten op de 

hoofdsom der personele belasting, grondbelasting en gemeentefondsbelasting, 
1844-1935.  1 omslag 

 
 864 Statistische opgaven en andere stukken betreffende de belastingen in 't algemeen, 

1850- 1934.  1 omslag 
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2.1.2.2.01.2. Belastingen wegens gebouwde en ongebouwde eigendommen 

 
 865 Staat van nieuwgebouwde huizen en andere getimmerten, 1838.  1 stuk 
 
 866-867 Registers van nieuwe, veranderde of gesloopte gebouwen, 1885 -1923.  2 deeltjes 

 866 Registers van nieuwe, veranderde of gesloopte gebouwen 1 deeltje 
 867 Registers van nieuwe, veranderde of gesloopte gebouwen 1 deeltje 

 
 868 Andere stukken betreffende de grondbelasting, 1852-1934.  1 omslag 

N.B. Zie ook inv. nrs. 862 en 863 
 

2.1.2.2.01.3. Kadaster 
N.B. Zie ook het archief van het kadaster inv. nrs. 2221-2226. 
 
 869 Rol van de kadastrale belasting, 1820.  1 deel 
 
 870 Stukken betreffende de kadastrale belasting en de plans, 1837, 1841-1907, 1916, 

1933.  1 omslag 
 

2.1.2.2.01.4. Belastingen naar de uiterlijke staat 

 
 871 Verordeningen op de heffing en invordering van opcenten op de hoofdsom der 

personele belasting en andere stukken betreffende de personele belasting, 1838-
1935.  1 omslag 

 
 872 Verordening op de heffing en invordering van belasting op toneelvertoningen en 

andere openbare vermakelijkheden, met bijbehorende stukken, 1900 februari 6.  1 omslag 
 
 873 Verordeningen op de heffing en invordering van belasting op honden en andere 

stukken betreffende deze belasting, 1863 -1930.  1 omslag 
 
 874-935 Kohieren van de hondenbelasting, 1873-1918, 1920-1935.  35 deeltjes, 26 omslagen, 1 stuk 

 874 Kohieren van de hondenbelasting, 1873 
 875 Kohieren van de hondenbelasting, 1874 
 876 Kohieren van de hondenbelasting, 1875 
 877 Kohieren van de hondenbelasting, 1876 
 878 Kohieren van de hondenbelasting, 1877 
 879 Kohieren van de hondenbelasting, 1878 
 880 Kohieren van de hondenbelasting, 1879 
 881 Kohieren van de hondenbelasting, 1880 
 882 Kohieren van de hondenbelasting, 1881 
 883 Kohieren van de hondenbelasting, 1882 
 884 Kohieren van de hondenbelasting, 1883 
 885 Kohieren van de hondenbelasting, 1884 
 886 Kohieren van de hondenbelasting, 1885 
 887 Kohieren van de hondenbelasting, 1886 
 888 Kohieren van de hondenbelasting, 1887 
 889 Kohieren van de hondenbelasting, 1888 
 890 Kohieren van de hondenbelasting, 1889 
 891 Kohieren van de hondenbelasting, 1890 
 892 Kohieren van de hondenbelasting, 1891 
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 893 Kohieren van de hondenbelasting, 1892 
 894 Kohieren van de hondenbelasting, 1893 
 895 Kohieren van de hondenbelasting, 1894 
 896 Kohieren van de hondenbelasting, 1895 
 897 Kohieren van de hondenbelasting, 1896 
 898 Kohieren van de hondenbelasting, 1897 
 899 Kohieren van de hondenbelasting, 1898 
 900 Kohieren van de hondenbelasting, 1899 
 901 Kohieren van de hondenbelasting, 1900 
 902 Kohieren van de hondenbelasting, 1901 
 903 Kohieren van de hondenbelasting, 1902 
 904 Kohieren van de hondenbelasting, 1903 
 905 Kohieren van de hondenbelasting, 1904 
 906 Kohieren van de hondenbelasting, 1905 
 907 Kohieren van de hondenbelasting, 1906 
 908 Kohieren van de hondenbelasting, 1907 
 909 Kohieren van de hondenbelasting, 1908 
 910 Kohieren van de hondenbelasting, 1909 
 911 Kohieren van de hondenbelasting, 1910 
 912 Kohieren van de hondenbelasting, 1911 
 913 Kohieren van de hondenbelasting, 1912 
 914 Kohieren van de hondenbelasting, 1913 
 915 Kohieren van de hondenbelasting, 1914 
 916 Kohieren van de hondenbelasting, 1915 
 917 Kohieren van de hondenbelasting, 1916 
 918 Kohieren van de hondenbelasting, 1917 
 919 Kohieren van de hondenbelasting, 1918 
 920 Kohieren van de hondenbelasting, 1920 
 921 Kohieren van de hondenbelasting, 1921 
 922 Kohieren van de hondenbelasting, 1922 
 923 Kohieren van de hondenbelasting, 1923 
 924 Kohieren van de hondenbelasting, 1924 
 925 Kohieren van de hondenbelasting, 1925 
 926 Kohieren van de hondenbelasting, 1926 
 927 Kohieren van de hondenbelasting, 1927 
 928 Kohieren van de hondenbelasting, 1928 
 929 Kohieren van de hondenbelasting, 1929 
 930 Kohieren van de hondenbelasting, 1930 
 931 Kohieren van de hondenbelasting, 1931 
 932 Kohieren van de hondenbelasting, 1932 
 933 Kohieren van de hondenbelasting, 1933 
 934 Kohieren van de hondenbelasting, 1934 
 935 Kohieren van de hondenbelasting, 1935 

 

2.1.2.2.01.5. Belastingen naar het inkomen en vermogen 

 
 936 Verordeningen op de heffing en invordering van de hoofdelijke omslag, met 

bijbehorende stukken, 1854-1922.  1 omslag 
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 937-990 Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1857, 1859, 1867, 1868, 1872-1918, 1920-

1922.  24 omslagen, 30 deeltjes 
 937 Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1857 
 938 Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1859 
 939 Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1867 
 940 Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1868 
 941 Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1872 
 942 Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1873 
 943 Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1874 
 944 Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1875 
 945 Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1876 
 946 Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1877 
 947 Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1878 
 948 Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1879 
 949 Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1880 
 950 Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1881 
 951 Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1882 
 952 Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1883 
 953 Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1884 
 954 Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1885 
 955 Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1886 
 956 Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1887 
 957 Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1888 
 958 Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1889 
 959 Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1890 
 960 Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1891 
 961 Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1892 
 962 Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1893 
 963 Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1894 
 964 Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1895 
 965 Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1896 
 966 Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1897 
 967 Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1898 
 968 Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1899 
 969 Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1900 
 970 Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1901 
 971 Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1902 
 972 Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1903 
 973 Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1904 
 974 Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1905 
 975 Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1906 
 976 Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1907 
 977 Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1908 
 978 Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1909 
 979 Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1910 
 980 Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1911 
 981 Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1912 
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 982 Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1913 
 983 Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1914 
 984 Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1915 
 985 Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1916 
 986 Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1917 
 987 Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1918 
 988 Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1920 
 989 Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1921 
 990 Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1922 

 
 991 Andere stukken betreffende de heffing en invordering van de hoofdelijke omslag, 

1852- 1921.  1 omslag 
 
 992 Verordeningen op de heffing en invordering der inkomstenbelasting en andere 

stukken betreffende deze belasting, 1916, 1921, 1924-1928.  1 omslag 
 
 993 Verordening tot classificatie der gemeente voor de heffing van 

gemeentefondsbelasting en andere stukken betreffende deze belasting, 1930, 
1934-1935.  1 omslag 

 
 994 Stukken betreffende de heffing van vermogensbelasting, 1894, 1925.  1 omslag 
 

2.1.2.2.01.6. Verbruiksbelasting en rechten van registratie 

 
 995 Stukken betreffende de geadmodieerde accijnzen, 1843-1858.  1 omslag 
 
 996-1005 Repertoires der akten, opgemaakt door het gemeentebestuur, 1825-1828, 1853-

1856, 1863-1918.  5 stukken, 5 deeltjes 
 996 Repertoires der akten, opgemaakt door het gemeentebestuur 
 997 Repertoires der akten, opgemaakt door het gemeentebestuur 
 998 Repertoires der akten, opgemaakt door het gemeentebestuur 
 999 Repertoires der akten, opgemaakt door het gemeentebestuur 
 1000 Repertoires der akten, opgemaakt door het gemeentebestuur 
 1001 Repertoires der akten, opgemaakt door het gemeentebestuur 
 1002 Repertoires der akten, opgemaakt door het gemeentebestuur 
 1003 Repertoires der akten, opgemaakt door het gemeentebestuur 
 1004 Repertoires der akten, opgemaakt door het gemeentebestuur 
 1005 Repertoires der akten, opgemaakt door het gemeentebestuur 

 
 1006 Andere stukken betreffende de heffing van rechten van registratie, 1839, 1863, 

1865, 1889, 1903.  1 omslag 
 
 1007 Verordening op de heffing en invordering van leges ter secretarie, 1863 mei 19.  1 stuk 
 
 1008 Verordeningen op de heffing en invordering van leges ter secretarie en van 

rechten van de burgerlijke stand, met bijbehorende stukken, 1899-1925.  1 omslag 
N.B. Voor de lijsten van geheven rechten wegens verrichtingen van de burgerlijke stand, zie inv. nrs. 
1030-1037 

 
 1009 Lijsten van legesgelden geheven ter secretarie, 1899 -1918, 1920-1935.  1 pak 
 
 1010 Register van ter secretarie geheven rechten, 1930-1942.  1 deel 
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2.1.2.2.01.7. Belastingen naar andere grondslagen 

 
 1011 Verordeningen op de heffing van een belasting in natura of de verplichting tot het 

leveren van hand- en spandiensten, 1853-1854, 1865, 1910-1911.  1 omslag 
 
 1012-1015 Kohieren van de hand- en spandiensten, 1905, 1908-1910.  4 deeltjes 

 1012 Kohieren van de hand- en spandiensten, 1905 1 deeltje 
 1013 Kohieren van de hand- en spandiensten, 1908 1 deeltje 
 1014 Kohieren van de hand- en spandiensten, 1909 1 deeltje 
 1015 Kohieren van de hand- en spandiensten, 1910 1 deeltje 

 
 1016 Lijsten van belastingschuldigen, welke nalatig zijn gebleven in het verrichten van 

hand- en spandiensten, 1856, 1859, 1888-1910.  1 omslag 
 
 1017 Andere stukken betreffende het verrichten van hand- en spandiensten, 1850-1919. 

 1 omslag 
 
 1018 Verordeningen op de heffing en invordering van het vergunningsrecht voor de 

verkoop van sterke drank in het klein, 1881, 1904.  1 omslag 
 
 1019 Verordeningen op de heffing en invordering van verlofsrecht voor de verkoop van 

alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank, met bijbehorende stukken, 
1904-1935.  1 omslag 

 
 1020 Stukken betreffende de heffing van patentrechten, 1839 -1894.  1 omslag 
 

2.1.2.2.02. Openbare orde 

 
 1021 Algemene politieverordening, met bijbehorende stukken, 1867 1929.  1 omslag 
 
 1022 Stukken betreffende het van kracht blijven van plaatselijke strafverordeningen, 

1858, 1882- 1935.  1 omslag 
 

2.1.2.2.02.1. Wapenen en munitie 

 
 1023 Register bedoeld in artikel 8 der vuurwapenwet, 1919-1932.  1 deeltje 
 
 1024 Stukken betreffende het voorhanden hebben, dragen, vervoeren, de inlevering en 

teruggave van wapenen en munitie, 1892 -1934.  1 omslag 
 

2.1.2.2.02.2. Toezicht op de openbare grond. (Straatpolitie) 

 
 1025 Verordening op woonwagens en woonschepen, met bevestiging van ontvangst 

door gedeputeerde staten en verordening op de heffing en invordering van gelden 
voor het hebben van een standplaats met een woonwagen, 1923, 1926.  1 omslag 

 
 1026 Verzoekschrift van de A.N.W.B. tot het plaatsen van bordjes op of aan gemeente-

eigendommen ter aanduiding van een wandelroute, 1918 januari 21.  1 stuk 
 
 1027 Verordening op het venten in de gemeente, 1923 november 9.  1 stuk 
 

2.1.2.2.02.3. Politie-maatregelen ten opzichte van Nederlanders en ingezetenen 
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2.1.2.2.02.3.1. Burgerlijke stand 
N.B. Voor het archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand zie inv. nrs. 2181-2198. 
 
 1028 Verordening regelende de werkzaamheden van de ambtenaren van de burgerlijke 

stand en bepalende de uren waarop het bureau van de burgerlijke stand geopend 
zal zijn, en andere stukken betreffende de ambtenaren van de burgerlijke stand, 
1904, 1913, 1925.  1 omslag 

 
 1029 Stukken betreffende de kosten van het aanleggen van de registers der burgerlijke 

stand, 1841-1867.  1 omslag 
 
 1030-1037 Lijsten van geheven rechten wegens verrichtingen van de burgerlijke stand, 1863-

1942.  7 omslagen, 1 deeltje 
N.B. Voor de verordening op de heffing en invordering van deze rechten zie inv. nr. 1008 

 1030 Lijsten van geheven rechten wegens verrichtingen van de 
burgerlijke stand 

 1031 Lijsten van geheven rechten wegens verrichtingen van de 
burgerlijke stand 

 1032 Lijsten van geheven rechten wegens verrichtingen van de 
burgerlijke stand 

 1033 Lijsten van geheven rechten wegens verrichtingen van de 
burgerlijke stand 

 1034 Lijsten van geheven rechten wegens verrichtingen van de 
burgerlijke stand 

 1035 Lijsten van geheven rechten wegens verrichtingen van de 
burgerlijke stand 

 1036 Lijsten van geheven rechten wegens verrichtingen van de 
burgerlijke stand 

 1037 Lijsten van geheven rechten wegens verrichtingen van de 
burgerlijke stand 

 

2.1.2.2.02.3.2. Bevolking 

 
 1038 Verordening op het bevolkingsregister en het nummer der huizen, met 

bijbehorende stukken, 1854.  1 omslag 
 
 1039-1057 Bevolkingsregisters, ca. 1838, ca. 1845, ca. 1850 - ca. 1939.  19 delen 

 1039  ca. 1838 1 deel 
N.B. Wijksgewijze ingedeeld 

 1040  ca. 1845 1 deel 
N.B. Wijksgewijze ingedeeld 

 1041  ca. 1850 - ca. 1860 1 deel 
N.B. Wijksgewijze ingedeeld. Achterin bevindt zich een alfabetische klapper 

 
 1042-1043  ca. 1865 - ca. 1880.  2 delen 

 1042 Letter A-L 1 deel 
 1043 Letter L-Z 1 deel 

 
 1044-1045  ca. 1880 - ca. 1890.  2 delen 

N.BVoor in elk deel bevindt zich een alfabetische klapper. 
 1044 Wijk A-E 1 deel 
 1045 Wijk E-F 1 deel 

 
 1046-1047  ca. 1890 - ca. 1900.  2 delen 

 1046 Wijk A-D 1 deel 
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 1047 Wijk E-F 1 deel 
 
 1048-1049 ca., ca. 1900 - ca. 1910.  2 delen 

 1048 Wijk A-D 1 deel 
 1049 Wijk E-F 1 deel 

 
 1050-1051  1910-1920.  2 delen 

 1050 Wijk A-D 1 deel 
 1051 Wijk E-F 1 deel 

 
 1052-1053  1920-1930.  2 delen 

 1052 Wijk A-D 1 deel 
 1053 Wijk E-F 1 deel 
 1054 Patersklooster, 1910-1931 1 deel 

N.B. Chronologisch ingedeeld 
 1055 Zustersklooster, 1910-1930 1 deel 

N.B. Chronologisch ingedeeld 
 1056 1930-ca. 1939, 1930 - 1939 1 deel 

N.B. Alfabetisch ingedeeld 
 1057 Paters- en zusterskloosters, 1931-1935 1 deel 

N.B. Chronologisch ingedeeld 
 
 1057-1057 Persoonskaarten van de bewoners van het patersklooster en het zustersklooster, 

1935- 1939.  4 banden 
N.B. Alfabetisch geordend 

 
 1057-1057 Patersklooster, 1935-1939..  2 banden 

 1057a Ingekomen bewoners 1 band 
 1057b Ingekomen en weer vertrokken bewoners 1 band 

 
 1057-1057 Zustersklooster, 1935-1939..  2 banden 

 1057c Ingekomen bewoners 1 band 
 1057d Ingekomen en weer vertrokken bewoners 1 band 

 
 1058-1059 Registers van aankomst, 1900-1938.  2 delen 

 1058 Registers van aankomst 1 deel 
 1059 Registers van aankomst 1 deel 

 
 1060-1061 Registers van vertrek, 1900-1938.  2 delen 

 1060 Registers van vertrek 1 deel 
 1061 Registers van vertrek 1 deel 

 
 1062 Stukken betreffende het onderzoek der bevolkingsregisters, 1845, 1852, 1858, 

1925.  1 omslag 
 
 1063 Verordening omtrent het doen van aangifte van verhuizing binnen de gemeente, 

1862 februari 25.  1 stuk 
 
 1064 Getuigschriften van woonplaatsverandering, 1853-1880.  1 omslag 
 
 1065 Stukken betreffende de huisnummering, 1864, 1899.  1 omslag 

N.B. Zie ook inv. nr. 1038 
 
 1066 "Hoofdelijk invullingregister", (1849).  1 deel 

N.B. Dit register is wijksgewijze ingedeeld 
 
 1067 Stukken betreffende de 3e algemene tienjaarlijkse volkstelling, 1849-1850.  1 omslag 
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 1068 Stukken betreffende de 4e algemene tienjaarlijkse volkstelling, 1859.  1 omslag 
 
 1069 Stukken betreffende de 7e algemene tienjaarlijkse volkstelling, 1889-1890.  1 omslag 
 
 1070 Stukken betreffende de 8e algemene tienjaarlijkse volkstelling, 1899.  1 omslag 
 
 1071 Stukken betreffende de 9e algemene tienjaarlijkse volkstelling, 1909-1911.  1 omslag 
 
 1072 Opgave van de uitslag van de 10e algemene tienjaarlijkse volkstelling, 1921 

augustus 29.  1 stuk 
 
 1073 Stukken betreffende de 11e algemene tienjaarlijkse volkstelling, 1929-1932.  1 omslag 
 
 1074 Andere stukken betreffende de bevolkingsstatistiek, 1846 -1935.  1 omslag 
 

2.1.2.2.02.3.3. Identiteit 

 
 1075 Stukken betreffende het verstrekken nationaliteitsbewijzen, alsmede enige 

paspoorten, uitgegeven door het Belgisch bewind, 1835, 1837, 1838, 1839, 1854, 
1899, 1933-1934.  1 omslag 

 
 1076 Register van afgegeven nationaliteitsbewijzen aan werkzoekenden in het 

buitenland, ca 1895-ca 1923.  1 deeltje 
 

2.1.2.2.02.4. Politiemaatregelen ten opzichte van vreemdelingen 

 
 1077 Stukken betreffende de toelating en uitzetting van vreemdelingen, 1846.  1 omslag 
 
 1078 Register bedoeld bij art. 15 van het vreemdelingenreglement, 1888, 1924.  1 stuk 
 
 1079 Opgaven van in de gemeente verblijfhoudende Belgische vluchtelingen, 1914.  1 omslag 
 

2.1.2.2.02.5. Toezicht op openbare samenkomsten in gebouwen of besloten plaatsen 

 
 1080 Stukken betreffende de verordening op het sluiten van herbergen, 1852, 1855, 

1856.  1 omslag 
 
 1081 Schrijven van gedeputeerde staten betreffende de plaatselijke verordening op het 

kamperen, 1935 Juli 26.  1 stuk 
 

2.1.2.2.02.6. Andere aangelegenheden betreffende de openbare orde 

 
 1082 Reglementen en inlichtingenstaat van de burgerwacht en instructie voor de 

inspecteur der burgerwachten, 1931-1934.  1 omslag 
 
 1083 Stukken betreffende het oefenen van de burgerwacht, 1921 -1934.  1 omslag 
 
 1084 Verordeningen op de dienst der nachtwacht, 1839, 1846, 1854.  1 omslag 
 
 1085 Lijst van wachtdienstplichtigen, die de wacht willen afkopen, ongedateerd.  1 stuk 
 
 1086 Andere stukken betreffende de nachtwacht, 1845, 1855, 1858.  1 omslag 
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 1087 Stukken betreffende het verlenen van militaire bijstand bij watersnood, 1928.  1 omslag 
 

2.1.2.2.03. Openbare zedelijkheid 

 

2.1.2.2.03.1. Alcohol 

 
 1088 Stukken betreffende de uitvoering van de drankwet, 1888-1934.  1 omslag 
 
 1089 Verordeningen betreffende de bestrijding van drankmisbruik op dagen van 

verkiezingen, 1916, 1918.  1 omslag 
 
 1090 Lijst van de in 1881 verleende en ingetrokken vergunningen tot de verkoop van 

sterke drank in het klein, 1881.  1 stuk 
 
 1091 Register van aanvragen om vergunning tot verkoop van sterke drank in het klein, 

met vermelding der daaromtrent genomen beslissingen, 1882 maart 1.  1 deeltje 
 
 1092 Register van door het college van burgemeester en wethouders verleende 

vergunningen en verloven inzake de drankwet, 1891-1933.  1 deeltje 
 
 1093 Vergunning voor de verkoop van sterke drank boven het maximum aan Soons, 

P.J., sectie A no 2216, 1905 maart 8.  1 stuk 
 
 1094-1131 Vergunningen voor verkoop van sterke drank in het klein en/of correspondentie 

hierover, 1882-1928.  32 omslagen, 6 stukken 
 1094 Vergunningen voor verkoop van sterke drank in het klein en/of 

correspondentie hierover 
 1095 Vergunningen voor verkoop van sterke drank in het klein en/of 

correspondentie hierover 
 1096 Vergunningen voor verkoop van sterke drank in het klein en/of 

correspondentie hierover 
 1097 Vergunningen voor verkoop van sterke drank in het klein en/of 

correspondentie hierover 
 1098 Vergunningen voor verkoop van sterke drank in het klein en/of 

correspondentie hierover 
 1099 Vergunningen voor verkoop van sterke drank in het klein en/of 

correspondentie hierover 
 1100 Vergunningen voor verkoop van sterke drank in het klein en/of 

correspondentie hierover 
 1101 Vergunningen voor verkoop van sterke drank in het klein en/of 

correspondentie hierover 
 1102 Vergunningen voor verkoop van sterke drank in het klein en/of 

correspondentie hierover 
 1103 Vergunningen voor verkoop van sterke drank in het klein en/of 

correspondentie hierover 
 1104 Vergunningen voor verkoop van sterke drank in het klein en/of 

correspondentie hierover 
 1105 Vergunningen voor verkoop van sterke drank in het klein en/of 

correspondentie hierover 
 1106 Vergunningen voor verkoop van sterke drank in het klein en/of 

correspondentie hierover 
 1107 Vergunningen voor verkoop van sterke drank in het klein en/of 

correspondentie hierover 
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 1108 Vergunningen voor verkoop van sterke drank in het klein en/of 
correspondentie hierover 

 1109 Vergunningen voor verkoop van sterke drank in het klein en/of 
correspondentie hierover 

 1110 Vergunningen voor verkoop van sterke drank in het klein en/of 
correspondentie hierover 

 1111 Vergunningen voor verkoop van sterke drank in het klein en/of 
correspondentie hierover 

 1112 Vergunningen voor verkoop van sterke drank in het klein en/of 
correspondentie hierover 

 1113 Vergunningen voor verkoop van sterke drank in het klein en/of 
correspondentie hierover 

 1114 Vergunningen voor verkoop van sterke drank in het klein en/of 
correspondentie hierover 

 1115 Vergunningen voor verkoop van sterke drank in het klein en/of 
correspondentie hierover 

 1116 Vergunningen voor verkoop van sterke drank in het klein en/of 
correspondentie hierover 

 1117 Vergunningen voor verkoop van sterke drank in het klein en/of 
correspondentie hierover 

 1118 Vergunningen voor verkoop van sterke drank in het klein en/of 
correspondentie hierover 

 1119 Vergunningen voor verkoop van sterke drank in het klein en/of 
correspondentie hierover 

 1120 Vergunningen voor verkoop van sterke drank in het klein en/of 
correspondentie hierover 

 1121 Vergunningen voor verkoop van sterke drank in het klein en/of 
correspondentie hierover 

 1122 Vergunningen voor verkoop van sterke drank in het klein en/of 
correspondentie hierover 

 1123 Vergunningen voor verkoop van sterke drank in het klein en/of 
correspondentie hierover 

 1124 Vergunningen voor verkoop van sterke drank in het klein en/of 
correspondentie hierover 

 1125 Vergunningen voor verkoop van sterke drank in het klein en/of 
correspondentie hierover 

 1126 Vergunningen voor verkoop van sterke drank in het klein en/of 
correspondentie hierover 

 1127 Vergunningen voor verkoop van sterke drank in het klein en/of 
correspondentie hierover 

 1128 Vergunningen voor verkoop van sterke drank in het klein en/of 
correspondentie hierover 

 1129 Vergunningen voor verkoop van sterke drank in het klein en/of 
correspondentie hierover 

 1130 Vergunningen voor verkoop van sterke drank in het klein en/of 
correspondentie hierover 

 1131 Vergunningen voor verkoop van sterke drank in het klein en/of 
correspondentie hierover 

 
 1132 Stukken betreffende het weigeren van vergunningen voor de verkoop van sterke 

drank in het klein, 1908-1925.  1 omslag 
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 1133 Proces-verbalen van schatting der localiteiten, waarvoor een vergunning is 
aangevraagd voor kleinhandel in sterke drank, opgemaakt door J. Klinkeberg, 
1882 februari 28.  1 omslag 

 
 1134 Register van ingekomen verzoekschriften om verlof tot verkoop van 

alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank, 1904.  1 stuk 
 
 1135-1187 Verloven tot verkoop van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank, en/of 

correspondentie hierover, 1905 -1929.  51 omslagen, 2 stukken 
 1135 Verloven tot verkoop van alcoholhoudende drank, andere dan 

sterke drank, en/of correspondentie hierover 
 1136 Verloven tot verkoop van alcoholhoudende drank, andere dan 

sterke drank, en/of correspondentie hierover 
 1137 Verloven tot verkoop van alcoholhoudende drank, andere dan 

sterke drank, en/of correspondentie hierover 
 1138 Verloven tot verkoop van alcoholhoudende drank, andere dan 

sterke drank, en/of correspondentie hierover 
 1139 Verloven tot verkoop van alcoholhoudende drank, andere dan 

sterke drank, en/of correspondentie hierover 
 1140 Verloven tot verkoop van alcoholhoudende drank, andere dan 

sterke drank, en/of correspondentie hierover 
 1141 Verloven tot verkoop van alcoholhoudende drank, andere dan 

sterke drank, en/of correspondentie hierover 
 1142 Verloven tot verkoop van alcoholhoudende drank, andere dan 

sterke drank, en/of correspondentie hierover 
 1143 Verloven tot verkoop van alcoholhoudende drank, andere dan 

sterke drank, en/of correspondentie hierover 
 1144 Verloven tot verkoop van alcoholhoudende drank, andere dan 

sterke drank, en/of correspondentie hierover 
 1145 Verloven tot verkoop van alcoholhoudende drank, andere dan 

sterke drank, en/of correspondentie hierover 
 1146 Verloven tot verkoop van alcoholhoudende drank, andere dan 

sterke drank, en/of correspondentie hierover 
 1147 Verloven tot verkoop van alcoholhoudende drank, andere dan 

sterke drank, en/of correspondentie hierover 
 1148 Verloven tot verkoop van alcoholhoudende drank, andere dan 

sterke drank, en/of correspondentie hierover 
 1149 Verloven tot verkoop van alcoholhoudende drank, andere dan 

sterke drank, en/of correspondentie hierover 
 1150 Verloven tot verkoop van alcoholhoudende drank, andere dan 

sterke drank, en/of correspondentie hierover 
 1151 Verloven tot verkoop van alcoholhoudende drank, andere dan 

sterke drank, en/of correspondentie hierover 
 1152 Verloven tot verkoop van alcoholhoudende drank, andere dan 

sterke drank, en/of correspondentie hierover 
 1153 Verloven tot verkoop van alcoholhoudende drank, andere dan 

sterke drank, en/of correspondentie hierover 
 1154 Verloven tot verkoop van alcoholhoudende drank, andere dan 

sterke drank, en/of correspondentie hierover 
 1155 Verloven tot verkoop van alcoholhoudende drank, andere dan 

sterke drank, en/of correspondentie hierover 
 1156 Verloven tot verkoop van alcoholhoudende drank, andere dan 

sterke drank, en/of correspondentie hierover 
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 1157 Verloven tot verkoop van alcoholhoudende drank, andere dan 
sterke drank, en/of correspondentie hierover 

 1158 Verloven tot verkoop van alcoholhoudende drank, andere dan 
sterke drank, en/of correspondentie hierover 

 1159 Verloven tot verkoop van alcoholhoudende drank, andere dan 
sterke drank, en/of correspondentie hierover 

 1160 Verloven tot verkoop van alcoholhoudende drank, andere dan 
sterke drank, en/of correspondentie hierover 

 1161 Verloven tot verkoop van alcoholhoudende drank, andere dan 
sterke drank, en/of correspondentie hierover 

 1162 Verloven tot verkoop van alcoholhoudende drank, andere dan 
sterke drank, en/of correspondentie hierover 

 1163 Verloven tot verkoop van alcoholhoudende drank, andere dan 
sterke drank, en/of correspondentie hierover 

 1164 Verloven tot verkoop van alcoholhoudende drank, andere dan 
sterke drank, en/of correspondentie hierover 

 1165 Verloven tot verkoop van alcoholhoudende drank, andere dan 
sterke drank, en/of correspondentie hierover 

 1166 Verloven tot verkoop van alcoholhoudende drank, andere dan 
sterke drank, en/of correspondentie hierover 

 1167 Verloven tot verkoop van alcoholhoudende drank, andere dan 
sterke drank, en/of correspondentie hierover 

 1168 Verloven tot verkoop van alcoholhoudende drank, andere dan 
sterke drank, en/of correspondentie hierover 

 1169 Verloven tot verkoop van alcoholhoudende drank, andere dan 
sterke drank, en/of correspondentie hierover 

 1170 Verloven tot verkoop van alcoholhoudende drank, andere dan 
sterke drank, en/of correspondentie hierover 

 1171 Verloven tot verkoop van alcoholhoudende drank, andere dan 
sterke drank, en/of correspondentie hierover 

 1172 Verloven tot verkoop van alcoholhoudende drank, andere dan 
sterke drank, en/of correspondentie hierover 

 1173 Verloven tot verkoop van alcoholhoudende drank, andere dan 
sterke drank, en/of correspondentie hierover 

 1174 Verloven tot verkoop van alcoholhoudende drank, andere dan 
sterke drank, en/of correspondentie hierover 

 1175 Verloven tot verkoop van alcoholhoudende drank, andere dan 
sterke drank, en/of correspondentie hierover 

 1176 Verloven tot verkoop van alcoholhoudende drank, andere dan 
sterke drank, en/of correspondentie hierover 

 1177 Verloven tot verkoop van alcoholhoudende drank, andere dan 
sterke drank, en/of correspondentie hierover 

 1178 Verloven tot verkoop van alcoholhoudende drank, andere dan 
sterke drank, en/of correspondentie hierover 

 1179 Verloven tot verkoop van alcoholhoudende drank, andere dan 
sterke drank, en/of correspondentie hierover 

 1180 Verloven tot verkoop van alcoholhoudende drank, andere dan 
sterke drank, en/of correspondentie hierover 

 1181 Verloven tot verkoop van alcoholhoudende drank, andere dan 
sterke drank, en/of correspondentie hierover 

 1182 Verloven tot verkoop van alcoholhoudende drank, andere dan 
sterke drank, en/of correspondentie hierover 

 1183 Verloven tot verkoop van alcoholhoudende drank, andere dan 
sterke drank, en/of correspondentie hierover 
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 1184 Verloven tot verkoop van alcoholhoudende drank, andere dan 
sterke drank, en/of correspondentie hierover 

 1185 Verloven tot verkoop van alcoholhoudende drank, andere dan 
sterke drank, en/of correspondentie hierover 

 1186 Verloven tot verkoop van alcoholhoudende drank, andere dan 
sterke drank, en/of correspondentie hierover 

 1187 Verloven tot verkoop van alcoholhoudende drank, andere dan 
sterke drank, en/of correspondentie hierover 

 
 1188 Besluiten van de commissaris van de koningin in de provincie Limburg tot het 

verlenen van toestemming tot de verkoop van zwak-alcoholische drank zonder 
verlof voor gebruik ter plaatse, 1932-1934.  1 omslag 

 
 1189 Koninklijk besluit houdende een verbod om zonder toestemming van de 

burgemeester vrouwelijke personen dienst te laten doen in lokaliteiten, waarin een 
vergunning is verleend voor de verkoop van sterke drank, 1905 december 23.  1 stuk 

 

2.1.2.2.03.2. Kansspelen, bedelarij en landloperij 

 
 1190 Vergunningen tot het houden van loterijen met bijbehorende stukken, en schrijven 

van de commissaris der koningin betreffende het huren van lokalen door 
vreemdelingen ten einde daar gelegenheid tot kansspelen te geven, 1908, 1934.  1 omslag 

 
 1191 Verordening op bedelarij en landloperij, met bijbehorende stukken, 1860.  1 omslag 
 

2.1.2.2.03.3. Bestrijding der onzedelijkheid en tuchteloosheid 

 
 1192 Stukken betreffende de bestrijding van onzedelijkheid en tuchteloosheid, 1908, 

1923.  1 omslag 
 

2.1.2.2.03.4. Dierenbescherming 

 
 1193 Register van vergunningen inzake de vogelwet 1912, 1914 -1931.  1 deeltje 
 
 1194 Andere stukken betreffende de bescherming van vogels, 1930.  1 omslag 
 
 1195 Stukken betreffende de uitvoering der trekhondenwet, 1911-1931.  1 omslag 
 
 1196 Register van afgegeven nummerbewijzen aan houders van hondekarren, 1911-

1927.  1 deeltje 
 

2.1.2.2.04. Openbare gezondheid 

 

2.1.2.2.04.1. Volksgezondheid in het algemeen 

 
 1197 Rapporten van A gemeentebestuur, B geneeskundigen betreffende de 

gezondheids- en ziektetoestand i.v.m. andere maatschappelijke toestanden en de 
gesteldheid van de grond, 1862-1863.  1 omslag 

 
 1198 Stukken betreffende statistische opgaven i.v.m. de volksgezondheid en lijsten van 

geneeskundigen enz. in Limburg, 1859 -1868, 1895, 1899.  1 omslag 
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 1199 Begrotingen der ontvangsten en uitgaven, met bijbehorende stukken van de 
gezondheidscommissie te Meerssen, 1903 -1905, 1908, 1910-1911, 1913-1918, 
1922-1923, 1930-1934.  1 omslag 

 
 1200 Stukken betreffende de rekeningen der ontvangsten en uitgaven van de 

gezondheidscommissie te Meerssen, 1903 -1917.  1 omslag 
 
 1201 Stukken betreffende de benoeming en het aftreden van leden van de 

gezondheidscommissie te Meerssen, 1902-1933.  1 omslag 
 
 1202 Verslagen van de bevindingen en handelingen der gezondheidscommissie te 

Meerssen, 1913-1915, 1919-1920.  1 omslag 
 
 1203 Andere publicaties van de gezondheidscommissie te Meerssen, 1909, 1915.  1 omslag 
 
 1204 Schrijven van het college van burgemeester en wethouders van Meerssen 

betreffende de verdeling van het batig saldo bij de liquidatie van de 
gezondheidscommissie te Meerssen, 1934 november 9.  1 stuk 

 
 1205 Verzoekschriften van de R.K. Vereniging "Moederschapszorg" om subsidie, 1927, 

1933- 1934.  1 omslag 
 
 1206 Verzoekschriften van het Groene Kruis om subsidie, 1926 -1927.  1 omslag 
 
 1207 Schrijven van de commissaris van de koning betreffende de besnijdenis van 

Israëlieten door onbevoegde personen, 1854 december 21.  1 stuk 
 

2.1.2.2.04.2. Toezicht op producten 

 
 1208 Stukken betreffende de warenkeuringsdienst te Maastricht, 1906, 1925-1935.  1 omslag 
 
 1209 Bekendmaking betreffende vergunningen voor vervoer, in voorraad hebben en 

behandelen van melk en melkproducten, 1933 april 29.  1 stuk 
 
 1210 Stukken betreffende de financiën van de vleeskeuringsdienst, kring Meerssen, 

1931-1933.  1 omslag 
 
 1211 Lijsten van keurionen en staat van afgegeven slachtvergunningen, 1920-1935.  1 omslag 
 
 1212 Verordening regelende het toezicht op de in- of doorvoer van rundvee enz. en het 

verkopen van vlees enz. in de gemeente, 1865 september 28.  1 stuk 
 

2.1.2.2.04.3. Besmettelijke-ziektenbestrijding 

 
 1213 Verordening op de heffing en invordering van besmettelijke-ziektegelden, met 

bijbehorende stukken, 1930 augustus 14.  1 omslag 
 
 1214 Lijst van vaccinaties en verklaringen betreffende koepokinentingen, 1838, 1872-

1876, 1886-1899, 1935.  1 omslag 
 
 1215 Andere stukken betreffende vaccinaties, 1845, 1863, 1866, 1934.  1 omslag 
 
 1216 Stukken betreffende de ontsmettingsdienst van de R.K.vereniging: Het Limburgse 

Groene Kruis, 1931-1935.  1 omslag 
 
 1217 Andere stukken betreffende de bestrijding van besmettelijke ziekten, 1862-1931.  1 omslag 
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2.1.2.2.04.4. Aangelegenheden betreffende de doden 

 
 1218 Opgave betreffende de begraafplaatsen in de gemeente, 1912 juli 20.  1 stuk 
 
 1219 Stukken betreffende het Israëlitisch kerkhof te Groothaasdal, 1852, 1901.  1 omslag 
 
 1220 Bekendmaking van de aanbesteding van de bouw van een lijkenhuisje op de 

algemene begraafplaats te Groothaasdal, 1921 mei 2.  1 stuk 
 
 1221 Stukken betreffende de overbrenging van lijken, 1806, 1859.  1 omslag 
 

2.1.2.2.04.5. Lucht- en bodemhygiëne 

 
 1222-1247 Stukken betreffende het oprichten van inrichtingen, welke gevaar, schade of 

hinder kunnen veroorzaken, 1854-1931.  16 stukken, 10 omslagen 
N.B. De stukken zijn alfabetisch gerangschikt op naam van de eigenaar 

 1222 Bouwens, J.L., stoomketel voor de graanmolen, 1899 september 18 1 stuk 
 1223 Creuwels, A.A., brikkenoven, sectie C no. 1303, 1898 1 omslag 
 1224 Creuwels, L., bakoven, droognis en siroopstokerij, sectie C, 1853 1 omslag 
 1225 Cruts, P., bakoven, 1855 mei 31 1 stuk 
 1226 Curvers, J.H., stroopstokerij, 1849 december 30 1 stuk 
 1227 Eijssen, L., brikkenoven, sectie A no 1985, 1898 1 omslag 
 1228 Heijnen, W., klompen-rookhuis, 1854 februari 21 1 stuk 
 1229 Houben, N., stoomdorsmachine, 1866 1 omslag 
 1230 Huynen, J., bakoven, 1894 februari 16 1 stuk 
 1231 Kerkhofs, gebrs., motor van 3i PK, 1915 maart 29 1 stuk 
 1232 Lemmens, M. e.a., waterput, sectie B no 191, 1855 maart 26 1 stuk 
 1233 Liedekerken, P., bakoven en electromotor 3 PK, sectie A no. 2215, 

1928-1929 1 omslag 
 1234 Limpens, J.L., bakoven, sectie D no. 733, 1903 1 omslag 
 1235 Lucassen, M., smederij, 1857 januari 25 1 stuk 
 1236 Mertens, W., stoomgraanmolen, sectie C no 1297, 1897-1898 1 omslag 
 1237 Philips, J., siroopfabriek met bakhuis, sectie C no. 1603, 189? juni 

25 1 stuk 
 1238 Pluymaekers, H., stroopstokerij met fruitdrogerij, 1893 augustus 12 1 stuk 
 1239 Provaas, J.W., brikkenoven, sectie D no 371, 1897 1 omslag 
 1240 Sijen, J., bakoven, 1905 1 omslag 
 1241 Soons, J.H., timmerwinkel met electromotor 3 PK, sectie A no. 89, 

1922 maart 28 1 stuk 
 1242 Speetjens, J.A., fruitdrogerij en stroopstokerij, sectie A no 2078, 

1897 augustus 9 1 stuk 
 1243 Speetjens, J.A., electromotor 3 PK, 1929 december 3 1 stuk 
 1244 Toebosch, J.H., bakoven, 1902 augustus 24 1 stuk 
 1245 Vonken, L., brikkenoven, 1862 juni 12 1 stuk 
 1246 Willems, A.E., stoomgraanmolen, sectie C no 444 en 940, 1867 1 omslag 
 1247 Tekening behorend bij een aanvraag tot het plaatsen van een 

electromotor 2 PK in een bakkerij, sectie B no 1324, 1931 
september 28 1 stuk 

 
 1248 Stukken betreffende de afvoer van vuil water van mestvaalten en van spoelwater 

van de zuivelfabriek te Kleinhaasdal, 1903, 1917, 1928, 1931.  1 omslag 
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 1249 Verordening betreffende de rooilijn van de Troddelgats en andere stukken 
betreffende de rooilijnen, 1857, 1900 -1926.  1 omslag 

 

2.1.2.2.04.6. Andere bemoeiingen betreffende de volksgezondheid 

 

2.1.2.2.04.6.1. Watervoorziening 

 
 1250 Rapport betreffende een scheikundig onderzoek van drinkwater, 1907 september 

17.  1 omslag 
 
 1251 Stukken betreffende het gebruik der gemeentewaterputten in het algemeen, 1897, 

1906- 1907, 1910, 1929, 1935.  1 omslag 
 
 1252 Stukken betreffende de overdracht van het eigendomsrecht van de waterput "op 

de Put" aan de gebruikers, 1907.  1 omslag 
 
 1253 Verordeningen op de heffing en invordering van gelden voor het gebruik der 

gemeentelijke drinkwaterputten, met bijbehorende stukken, 1906, 1927.  1 omslag 
 
 1254 Staten van ontvangen putgelden, 1906-1930.  1 omslag 
 
 1255 Correspondentie betreffende de drinkwatervoorziening in Zuid-Limburg en de 

oprichting van de N.V. Waterleiding mij. voor Zuid-Limburg, 1911-1934.  1 omslag 
 
 1256 Ontwerp-statuten, statuten en wijzigingen van de statuten, agenda's en 

jaarverslagen van de N.V. Waterleiding mij. voor Zuid-Limburg, 1921-1931.  1 omslag 
 
 1257 Stukken betreffende het aangaan van geldleningen voor en de deelname in het 

aandelenkapitaal der N.V. Waterleiding mij. voor Zuid-Limburg, 1920, 1929.  1 omslag 
 
 1258 Kaarten betreffende het ontwerp: "Drinkwaterleiding voor Limburg bezuiden Echt", 

(ca. 1929).  1 omslag 
 
 1259 Stukken betreffende de aanvraag van de N.V. Waterleiding mij. voor een 

algemene vergunning voor het leggen, onderhouden en hebben van buisleidingen 
met alle toebehoren op gemeentegronden, 1926.  1 omslag 

 

2.1.2.2.04.6.2. Volkshuisvesting 

 
 1260 Stukken betreffende het bouw- en woningtoezicht, 1930 -1932.  1 omslag 
 
 1261 Verordening op het bouwen en de bewoning, met bijbehorende stukken, 1928-

1932.  1 omslag 
 
 1262-1305 Bouwvergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken, 1855, 1864, 

1902-1935.  2 stukken, 31 omslagen, 9 tekeningen 
N.B. De vergunningen zijn alfabetisch gerangschikt op naam van de houder. In de beschrijving zijn 
opgenomen: naam van de houder, perceelsaanduiding en datum der vergunning; ingeval deze niet 
bekend is, alleen het jaar waarover de stukken lopen 

 1262 Aarts, M., woonhuis, sectie C no 1184, 1933 maart 24 1 omslag 
 1263 Akkermans, H., verbouwing schuur en stal tot woonhuis, sectie E no 

2965, 1930 maart 28 1 omslag 
 1264 Beckers, F., bijbouw aan woonhuis, sectie B no 931, 1931 

november 27 1 tekening 
 1265 Bemelmans, J., verbouwing woonhuis, sectie D no 3283, 1934 1 omslag 
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 1266 Bouwens, P., woonhuis, sectie D no 1884, 1930 1 omslag 
 1267 Bouwens, P.H., verbouwing woonhuis, sectie D no 2153, 1931 mei 

23 1 omslag 
 1268 Bruis, familie, woonhuis, 1932 maart 14 1 tekening 
 1269 Bruls, G., verbouwing winkelhuis, 1933 maart 24 1 omslag 
 1270 Bruls, G., verbouwing woonhuis, sectie A no 2267, 1933 augustus 5 1 stuk 
 1271 Cruts, W., woonhuis met stal, sectie D no 1902, 1933 december 2 1 omslag 
 1272 Daemen, J.M., verbouwing van schuur tot woonhuis en aanleg van 

een duiker, 1964 juli 5 1 omslag 
N.B. Deze vergunning is door gedeputeerde staten verleend 

 1273 Goossens, G., woonhuis, sectie B no 732, 1935 april 5 1 omslag 
 1274 Goossens, H., woonhuis, 1932 februari 22 1 tekening 
 1275 Goossens, J., verbouwing woonhuis, sectie D, 1935 februari 1 omslag 
 1276 Goossens, J., verbouwing woonhuis, sectie A no 2090, 1935 mei 22 1 omslag 
 1277 Habets P.J., verbouwing woonhuis, 1908 juni 17 1 tekening 
 1278 Hermans, J., bouw van een tuinmuur aan de muziekhal, 

ongedateerd 1 tekening 
 1279 Heynen, N., verbouwing woonhuis, sectie B no 1402, 1935 

september 4 1 omslag 
 1280 Jongen, J., woonhuis, sectie A no 267 en 2014, 1933 maart 24 1 tekening 
 1281 Kerkbestuur R.K., St. Remigiuskerk, 1924 1 tekening 
 1282 Lemmens, A., verbouwing woonhuis, 1933 april 29 1 omslag 
 1283 Liedeken, J., woonhuis, sectie C no 1322, 1932 maart 30 1 omslag 
 1284 L'Ortije, J.H., loods tegen de gevel van de school, 1955 1 stuk 
 1285 Louis, J., woonhuis, sectie C no 881, 1935 juni 27 1 omslag 
 1286 Lucassen, J., verbouwing woonhuis, sectie A, 1935 februari 20 1 omslag 
 1287 Lucassen, L., verbouwing woonhuis, 1933 april 29 1 omslag 
 1288 Rademakers, J., verbouwing woonhuis, 1935 1 omslag 
 1289 Schoffelen, H., woonhuis, sectie A no 2148, 1934 november 12 1 omslag 
 1290 Soons, F.W., verbouwing woonhuis, sectie D no 2208, 1935 

september 7 1 omslag 
 1291 Soons, J., woonhuis, sectie A no 2380, 1935 juni 27 1 omslag 
 1292 Soons, P., verbouwing woonhuis, sectie A no 2331, 1935 februari 1 omslag 
 1293 Swelsen, J., woonhuis, sectie C no 1435, 1932 juni 3 1 omslag 
 1294 Theunissen, N., verbouwing woonhuis, 1934 oktober 26 1 omslag 
 1295 Vankan, A., woonhuis, sectie D no 2432, 1934 oktober 22 1 omslag 
 1296 Vankan, H., woonhuis, sectie D no 1884, 1930 juni 27 1 omslag 
 1297 Vankan, L., woonhuis, sectie D no. 1885, 1930 augustus 4 1 omslag 
 1298 Vankan, L., woonhuis, sectie D no 88, 1930 september 30 1 tekening 
 1299 Vankan, L., woonhuis met stal en bijkeuken, sectie D no 2431, 1934 

september 15 1 omslag 
 1300 Vankan, M., verbouwing woonhuis, sectie D no 1800, 1931 1 omslag 
 1301 Vanoppen, J., verbouwing woonhuis, 1933 mei 9 1 omslag 
 1302 Waelen, H. (?), verbouwing van twee woonhuizen tot woonhuis met 

boerderij, 1934 april 30 1 tekening 
 1303 Waterleiding mij. N.V., watertoren met opzichterswoning, sectie D 

no 92, 1926 juni 2 1 omslag 
 1304 Waterleiding mij. N.V., twee woonhuizen, sectie D no 2248, 1935 juli 

12 1 omslag 
 1305 Wersch, J. van, woonhuis, sectie D no 2404, 1934 juni 25 1 omslag 
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 1306 Stukken betreffende het onderzoek van woningen, keetwoningen, de 

onbewoonbaarverklaring van woningen en het slopen van een bouwvallige gevel, 
1907-1935.  1 omslag 

 
 1307 Stukken betreffende het verlenen van bouwpremies aan Lucassen, H. en L, 1922.  1 omslag 
 
 2228 Verslagen van hetgeen met betrekking tot verbetering der volkshuisvesting is 

verricht over de jaren, 1903 - 1906, 1908 - 1915, 1923 - 11927, 1930.  1 omslag 
 

2.1.2.2.04.7. Hygiëne der dieren 

 
 1308 Verordening bevelende het beschrijven en merken van het rundvee in de 

gemeente, met bijbehorend stuk, 1866 -1867.  1 omslag 
 
 1309 Verordening betreffende het verlenen van een premie bij de aangifte van besmet 

vee, (ca, 1865).  1 stuk 
 
 1310 Stukken betreffende de bestrijding van mond- en klauwzeer, 1892-1917, 1926, 

1931.  1 omslag 
 
 1311 Stukken betreffende de bestrijding van miltvuur en hondsdolheid, 1894-1914.  1 omslag 
 

2.1.2.2.05. Openbare veiligheid 

 
 1312 Brandverordeningen, met bijbehorende stukken, 1852-1858.  1 omslag 
 
 1313 Stukken betreffende brandweer en brandblusmiddelen, 1866, 1889, 1906, 1933-

1935.  1 omslag 
 
 1314 Stukken betreffende de aanleg van brandkranen, 1926 -1931.  1 omslag 
 
 1315 Polis van een ongevallenverzekering voor 5 leden van de brandweer bij de N.V. 

Verzekeringsbank "De Nieuwe Eerste Nederlandsche", 1931.  1 stuk 
 
 1316 Stukken betreffende de uitvoering van de veiligheidswet, 1899-1923.  1 omslag 
 
 1317 Stukken betreffende "een enquête inzake het reddingwezen", 1911-1912.  1 omslag 
 

2.1.2.2.06. Waterstaat 

 
 1318 Stukken betreffende de oprichting van het waterschap Geleen- en Molenbeek, 

1932.  1 omslag 
 
 1319 Stukken betreffende de uitvoering van het waterlossingsreglement, 1888-1889, 

1925, 1926, 1929, 1930, 1934.  1 omslag 
 
 1320 Legger A der waterlossingen, bevattende al de waterlossingen, waarvan de loop 

zich bepaalt tot de gemeente en waarin geen andere waterlossing die door een 
andere gemeente loopt, zich ontlast, te weten:  
1 Schimmerder Vloedgraaf,  
2 Habetskoelefken vloedgraaf,  
3 Kleinhaasdaler vloedgraaf,  
opgemaakt door het gemeentebestuur, 1889 januari 16.  1 omslag 
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 1321 Legger B der waterlossingen, bevattende al de waterlossingen, behalve die, 
waarvan de loop zich bepaalt tot de gemeente en waarin zich geen waterlossingen 
ontlasten, die door andere gemeenten lopen, te weten:  
1 Vloedgraaf op de voorste Brummekuil,  
2 Bieser vloedgraaf aan Busselkenskamp,  
3 Scherpenbeeker vloedgraaf,  
4 Strabeeker vloedgraaf,  
opgemaakt door het gemeentebestuur, 1889 januari 16.  1 omslag 

 
 1322 Kaarten behorende bij de leggers A en B der waterlossingen, opgemaakt door het 

gemeentebestuur, 1889 januari 16.  1 omslag 
 

2.1.2.2.07. Verkeer en vervoer 

 

2.1.2.2.07.1. Verkeer en vervoer te land 

 

2.1.2.2.07.1.1. Zorg voor wegen 

 

2.1.2.2.07.1.1.1. Aanleg, verbetering en onderhoud van wegen 

 
 1323 Stukken betreffende de zorg voor wegen in het algemeen en het van provinciaal 

belang verklaren van wegen, 1843-1914.  1 omslag 
N.B. Deze stukken handelen over meerdere wegen 

 
 1324 Stukken betreffende de aanleg van een provinciale weg van Meerssen naar 

Amstenrade met een zijtak naar Valkenburg, 1852-1855.  1 omslag 
 
 1325 Stukken betreffende de aankoop van grond voor en de verbetering van weg no 26, 

lopende van de grens van Hulsberg over de Aalbekerweg en de Marenweg naar 
het dorp Schimmert, bij de aansluiting met de wegen no's 148 en 209, door Bies 
over de Busselkenskampweg naar de grens van Spaubeek; weg no 148, lopende 
van de grens van Ulestraten, grensscheidend tussen Schimmert en Beek, naar 
Oensel, door de Geulstraat en de Troddelgats naar weg no 26 te Schimmert; weg 
no 209, lopende van de provinciale weg Meerssen-Amstenrade, over de 
Bunderheiweg, door Klein-Haasdal en Schimmert in aansluiting met weg no 26, 
1857-1893.  1 omslag 

 
 1326 Stukken betreffende de verbetering van de Geelstraat en Troddelgats, de 

Rozemarijnstraat, de Marenweg, de Wegscheider- en Groot-Haasdalerkerkwegen 
en de Klein Haasdalerweg, 1862-1869.  1 omslag 

 
 1327 Stukken betreffende het verleggen van voetpaden, 1862 -1925.  1 omslag 
 
 1328 Stukken betreffende de aankoop van grond voor en de verbetering en het 

onderhoud van weg no 176, lopende van de grens van Beek, door Oensel, Kruis 
en Klein-Haasdal, over de provinciale weg Meerssen- Amstenrade naar de grens 
van Hulsberg, 1872-1918.  1 omslag 

 
 1329 Stukken betreffende de aankoop van grond voor en de verbetering en het 

onderhoud van weg no 148, lopende van de grens van Ulestraten, grensscheidend 
tussen Schimmert en Beek naar Oensel, door de Geulstraat en de Troddelgats 
naar weg no 26 te Schimmert, 1880-1918.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv. nr. 1325 
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 1330 Stukken betreffende de aankoop van grond voor en de verbetering en het 
onderhoud van weg no 201, lopende van de grens van Houthem bij Ravensbosch 
naar de provinciale weg van Meerssen naar Amstenrade te Groot-Haasdal, 1884 -
1918.  1 omslag 

 
 1331 Stukken betreffende onteigeningen in de Geelstraat, aan de Heufkenaweg, 

Heufkensveldweg en Busschelkenskampweg voor de verbreding van de wegen, 
(ca. 1890)- 1892.  1 omslag 

 
 1332 Stukken betreffende de aankoop van grond voor en de verbetering en het 

onderhoud van weg no 26, lopende van de grens van Hulsberg over de 
Aalbekerweg en de Marenweg naar het dorp Schimmert, bij de aansluiting met de 
wegen no 148 en 209, door Bies over de Busselkenskampweg naar de grens van 
Spaubeek, 1890-1918.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv. nr. 1325 

 
 1333 Opgaven der kosten van het onderhoud van weg no 209, lopende vanuit de 

provinciale weg Meerssen-Amstenrade, over de Bunderheiweg door Klein-Haasdal 
en Schimmert in aansluiting met weg no 26, 1894-1918.  1 omslag 

 
 1334 Stukken betreffende het verzoek van de gemeente Hulsberg om subsidie voor de 

verbetering en verbreding van de "Stoepertsweg", 1910.  1 omslag 
 
 1335 Akte van aankoop van verschillende percelen grond, toebehorende aan Voncken, 

P. e.a., voor de verbreding van het Waterkuilsvoetpad, 1914 mei 6.  1 akte 
 
 1336 Akte van aankoop van een perceel boomgaard, sectie A no 2260, toebehorende 

aan Baggen, M.J., voor de verbetering van het kruispunt van de wegen Beek-
Schimmert -Valkenburg en Spaubeek-Schimmert- Meerssen, 1923 oktober 30. 1 akte + bijlagen 

 
 1337 Stukken betreffende de aankoop van grond voor en de verbetering en het 

onderhoud van de Dorpstraat en de Bieserstraat, 1924-1934.  
 
 1338 Akte van ruiling van een strook grond, sectie D no 1627, toebehorende aan 

Dormans, L., tegen een strook grond sectie D no 2252 voor wegverbreding en ter 
verwijdering van een gevaarlijke helling, 1925 september 1.  1 akte + bijlage 

 
 1339 Stukken betreffende de aankoop van grond voor en de verbetering en het 

onderhoud van de weg naar Ulestraten te Oensel, de Troddelgats en de 
Struikergats, 1925-1933.  1 omslag 

 
 1340 Stukken betreffende de aankoop van grond voor de verbreding van de weg te 

Oensel, en de weg te Blinkerd en Bosscherveld, 1926, 1928.  1 omslag 
 
 1341 Akte van aankoop van 2 percelen grond, sectie D no 1887, groot 1,51 a. en sectie 

D no 1408, groot 1,3 are, toebehorende aan resp. Bogman, H. en Hollman, G., 
voor de verbreding van een weg, 1927 december 21.  1 akte + bijlagen 

 
 1342 Stukken betreffende aankoop van grond voor de verbreding van de Klein-

Haasdalerdorpstraat, 1928-1932.  1 omslag 
 
 1343 Stukken betreffende de aankoop van grond voor de verbreding van de Groot-

Haasdalerkerkweg, 1929-1930.  1 omslag 
 
 1344 Akte van aankoop van verschillende percelen grond, toebehorende aan Weusten, 

J.M., e.a., voor de verbreding van de Nieuwstraat, 1930 februari 28.  1 akte + bijlagen 
 
 1345 Stukken betreffende de aankoop van grond voor de verbreding van de 

Gekruysstraat, 1931.  1 omslag 
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 1346 Stukken betreffende de aankoop van grond voor en de verbetering en het 
onderhoud van de weg van de kapel te Klein -Haasdal, langs de watertoren, tot 
aan de provinciale weg, en vanaf deze weg tot de grens met Hulsberg te 
Arensgenhout, 1932-1935.  1 omslag 

 
 1347 Akte van aankoop van een strook grond, groot ca. 69 m2, sectie A no 1955, 

toebehorende aan Frissen, J., voor de aanleg van een wisselplaats in de 
Hermanssteeg, 1934 november 14.  1 akte + bijlagen 

 

2.1.2.2.07.1.1.2. Andere zorg voor wegen 

 
 1348 Stukken betreffende de verpachting van tollen op de provinciale wegen, 1894, 

1897.  1 omslag 
 
 1349 Stukken betreffende de afbakening van de Molshagerweg, 1926.  1 omslag 
 
 1350 Stukken betreffende het maken en herstellen van duikers onder openbare wegen 

of in de bermsloten van wegen, 1864, 1906-1924.  1 omslag 
 
 1351 Stukken betreffende de opheffing van het Hovervoetpad, 1933-1934.  1 omslag 
 

2.1.2.2.07.1.2. Toezicht op wegen en het verkeer en vervoer daarover 

 
 1352 Stukken betreffende de uitvoering van het provinciale wegenreglement, 1841-

1935.  1 omslag 
 
 1353 Staat houdende opgave der buurtwegen van 1e, 2e, 3e en 4e klas in de 

gemeente, 1841.  
 
 1354 Staat van buurtwegen, driften, stegen en voetpaden in de gemeente, 1845.  1 deeltje 
 
 1355 Kaarten behorende bij de staat der buurtwegen, 1865.  1 omslag 
 
 1356 Stukken betreffende het opmaken van een plan en een schets der buurtwegen, 

1886- 1887.  1 omslag 
 
 1357 Staat van buurtwegen in de gemeente, 1890.  1 deel 
 
 1358 Kaart behorende bij de staat der buurtwegen, 1890.  1 stuk 
 
 1359 Stukken betreffende de inspectie der wegen, het verslag der buurtwegen en 

waterlossingen en opgaven voor het algemeen verslag van de provinciale 
waterstaat, 1857-1935.  1 omslag 

 
 1360 Stukken betreffende het snoeien van hagen en struikgewassen langs openbare 

wegen en voetpaden, 1861-1933.  1 omslag 
 
 1361 Staat houdende opgaaf van de verkeersdichtheid op wegen van provinciaal belang 

in de gemeente, 1932 juli 28.  1 stuk 
 
 1362 Register van betaalde nummer- en rijbewijzen volgens de motor- en rijwielwet, 

1927-1935.  1 deeltje 
 
 1363 Arrest van koning Leopold van België betreffende het gebruik van wegen door 

wagens, 1836 december 28.  1 stuk 
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 1364 Stukken betreffende het plaatsen van een wegwijzer op de grens Spaubeek-Beek 
en Schimmert, 1902.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv. nr. 1026 

 
 1365 Stukken betreffende vergunningen voor autobusdiensten van verschillende 

personen en de uitvoering van de wet op openbare middelen van vervoer, 1925, 
1928-1935.  1 omslag 

 
 1366 Stukken betreffende de vergunning tot het onderhouden van een autobusdienst 

tussen Maastricht en Brunssum door de firma N. Fissette en Co, 1927-1930.  1 omslag 
 

2.1.2.2.07.2. Verkeer en vervoer langs tramwegen 

 
 1367 Stukken betreffende het Zuid-Limburgs Tramwegcomité, 1901-1906.  1 omslag 
 
 1368 Verslag van de commissie inzake de aanleg en exploitatie van tramwegen in Zuid-

Limburg, 1919.  1 deel 
 
 1369 Tekening behorende bij het verslag van de commissie inzake de aanleg en 

exploitatie van tramwegen in Zuid-Limburg, 1919.  1 omslag 
 
 1370 Stukken betreffende de oprichting van de N.V. Limburgse Tramwegmaatschappij 

en de vereniging van gemeenten "Gemeenschappelijk bezit van aandelen in de 
Limburgse Tramweg Mij.", 1920- 1930.  1 omslag 

 
 1371 Verslagen van de N.V. Limburgse Tramweg Maatschappij, 1921-1924, 1928.  1 omslag 
 
 1372 Notulen van de algemene vergaderingen van de Vereniging van gemeenten 

"Gemeenschappelijk bezit van aandelen in de Limburgse Tramweg Mij.", 1922-
1926.  1 omslag 

 
 1373 Akte van geldlening ten laste van de gemeente en ten behoeve van de 

Boerenleenbank, groot ?. 20.000 om deel te nemen in het aandelenkapitaal van 
de Tramweg Mij, 1923 augustus 14.  1 akte + bijlagen 

 

2.1.2.2.07.3. Posterijen en telecommunicatie 

 
 1374 Stukken betreffende de uren van openstelling van het postkantoor en de 

bestellingen van post en telegrammen, 1889 1935.  1 omslag 
 
 1375 Staten van ontvangen telegrammen en van bestelling van telegrammen, 1904-

1907, 1909- 1918.  1 pak 
 
 1376 Stukken betreffende het personeel van het postkantoor, 1898-1917.  1 omslag 
 
 1377 Stukken betreffende de aanleg van telegraaf- en telefoonkabels, 1901-1907, 1929. 

 1 omslag 
 

2.1.2.2.08. Economische aangelegenheden 

 

2.1.2.2.08.1. Wettelijke eenheden en betaalmiddelen 

 
 1378 Stukken betreffende de ijk en herijk van maten en gewichten, 1845-1846, 1853, 

1887- 1924.  1 omslag 
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 1379 Stukken betreffende het in betaling aannemen van vreemde valuta, 1914.  1 omslag 
 

2.1.2.2.08.2. Bodemproductie, dierenteelt, zuivelbereiding 

 
 1380 Tellijsten voor de telling betreffende het grondgebruik en de veestapel, met 

bijbehorende stukken, 1910, 1921.  1 omslag 
 
  Landbouwtelling, 1930.  1 omslag 
 
 1381-1401 Verslagen betreffende de landbouw, 1856, 1898-1900, 1902, 1918-1929, 1931-

1934.  1 stuk, 20 deeltjes 
 1381 Verslagen betreffende de landbouw, 1856 
 1382 Verslagen betreffende de landbouw, 1898 
 1383 Verslagen betreffende de landbouw, 1899 
 1384 Verslagen betreffende de landbouw, 1900 
 1385 Verslagen betreffende de landbouw, 1902 
 1386 Verslagen betreffende de landbouw, 1918 
 1387 Verslagen betreffende de landbouw, 1919 
 1388 Verslagen betreffende de landbouw, 1920 
 1389 Verslagen betreffende de landbouw, 1921 
 1390 Verslagen betreffende de landbouw, 1922 
 1391 Verslagen betreffende de landbouw, 1923 
 1392 Verslagen betreffende de landbouw, 1924 
 1393 Verslagen betreffende de landbouw, 1925 
 1394 Verslagen betreffende de landbouw, 1926 
 1395 Verslagen betreffende de landbouw, 1927 
 1396 Verslagen betreffende de landbouw, 1928 
 1397 Verslagen betreffende de landbouw, 1929 
 1398 Verslagen betreffende de landbouw, 1931 
 1399 Verslagen betreffende de landbouw, 1932 
 1400 Verslagen betreffende de landbouw, 1933 
 1401 Verslagen betreffende de landbouw, 1934 

 
 1402 Staten van te velde staande oogst, 1853, 1854, 1859, 1860-1862, 1865, 1891.  1 omslag 
 
 1403 Register bevattende afschriften van de inventarisatie-biljetten van de oogst 1917, 

1917.  1 deel 
 
 1404 Stukken betreffende de bestrijding van ziekten onder de landbouwgewassen, 

1845, 1911, 1934.  1 omslag 
 
 1405 Staat, houdende opgave van de schade, toegebracht aan de landbouwgewassen 

door een hagelbui, 1853.  1 stuk 
 
 1406 Stukken betreffende hout- en boomteelt, 1845, 1916 -1918, 1934-1935.  1 omslag 
 
 1407 Stukken betreffende het verlenen van concessies tot ontginning van 

steenkolenvelden, 1896-1903.  1 omslag 
 
 1408 Stukken betreffende veekeuringen, 1849, 1852, 1891.  1 omslag 
 
 1409 Staten houdende opgaaf van de veestapel, 1836, 1851.  1 omslag 
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 1410 Tellijst ten behoeve van een telling van rundvee en varkens, 1915.  1 deeltje 
 
 1411 Hulpstaat voor het opmaken van een rijksmelkproductiekaart, 1932.  1 deeltje 
 

2.1.2.2.08.3. Nijverheid en handel 

 
 1412 Stukken betreffende verslagen over en de bevordering van nijverheid en handel in 

het algemeen, 1865-1876.  1 omslag 
 
 1413 Verslag van het onderzoek naar de toestand van de handeldrijvende en industriële 

middenstand te Schimmert, (ca. 1909).  1 omslag 
 
 1414 Stukken betreffende een bijdrage door de gemeente aan het bureau van advies 

voor de handeldrijvende en industriële middenstand, 1918, 1921.  1 omslag 
 

2.1.2.2.08.3.1. Algemene nutsbedrijven 

 
 1415 Stukken betreffende de aanleg van een gasleidingnet en de gasvoorziening in 

Zuid-Limburg, 1916, 1921-1922.  1 omslag 
 
 1416 Stukken betreffende de inrichting van een electriciteitsnet, 1913-1919.  1 omslag 

N.B. Voor het archief van het gemeentelijk electriciteitsbedrijf, zie inv. nrs. 2018-2067 
 
 1417 Stukken betreffende de aanleg van sterk- en zwakstroomleidingen, 1916-1921, 

1929-1930.  1 omslag 
 
 1418 Ontwerptekeningen van het lichtnet en de huisaansluitingen, opgemaakt door de 

Stroom Verkoop Maatschappij, 1920.  1 omslag 
 
 1419 Bestek en voorwaarden voor het leveren, monteren en in bedrijf stellen van ca. 

180 huisinstallaties voor de gemeente Schimmert en proces-verbaal van 
aanbesteding hiervan, 1920.  1 omslag 

 
 1420 Bestek en voorwaarden, offertes met bijbehorende tekeningen voor de aanleg van 

een electriciteitsnet door de firma "Heemaf", 1920.  1 omslag 
 
 1421 Correspondentie betreffende de aanleg van het lichtnet door de firma "Heemaf", 

1920- 1922.  1 omslag 
 
 1422 Akte van schuldbekentenis ten laste van de gemeente ten behoeve van de 

Boerenleenbank te Schimmert, groot ?. 45.000,--, voor de aanleg van een 
electrisch net, 1922 mei 11.  1 akte + bijlagen 

 
 1423 Akte van overeenkomst met de Maatschappij tot verkoop van de Electrische 

stroom der Staatsmijnen in Limburg betreffende de levering van electrische 
stroom, 1921 augustus 19/november 3.  1 akte + bijlagen 

 
 1424 Akte van aankoop van een perceel grond, sectie B no 1301, groot 11,85 ca., 

toebehorende aan Soons, E., voor de bouw van een transformatorhuisje, 1922 
april 12.  1 akte 

 
 1425 Akte van aankoop van een perceel boomgaard, sectie D no 1791, groot 20 ca., 

toebehorende aan Coumans, A.M., voor de bouw van een transformatorhuisje, 
1922 december 19.  1 akte en bijlagen 
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 1426 Verordening tot vaststelling der voorwaarden, waaronder aansluiting aan het 
geleidingsnet van het gemeentelijk electriciteitsbedrijf wordt gegeven, 1921 maart 
7.  1 stuk 

 
 1427 Verordening tot vaststelling der voorschriften voor de aanleg van electrische 

binnengeleidingen, 1921 maart 7.  1 stuk 
 
 1428 Akten van overeenkomst betreffende stroomlevering aan particulieren en andere 

stukken betreffende stroomlevering, 1920-1932.  1 omslag 
 
 1429 Verordening tot vaststelling der tarieven, waartegen electrische stroom zal worden 

geleverd, met bijbehorende stukken en andere stukken betreffende de tarieven 
van stroomlevering, 1919-1935.  1 omslag 

 
 1430 Lijst van "huisinstallaties" in de gemeente, 1921.  1 deeltje 
 
 1431 Lijst van "huisaansluitingen" in de gemeente, ongedateerd.  1 deeltje 
 

2.1.2.2.08.3.2. Handel 

 
 1432 Stukken betreffende het houden van veemarkten en stukken betreffende de 

verslagen over veemarkten, 1850-1865, 1903, 1934.  1 omslag 
 
 1433 Raadsbesluit betreffende het houden van een jaarmarkt, 1856 september 8.  1 stuk 
 
 1434 Verordening tot heffing en invordering van staangeld op de markt en andere 

openbare pleinen en plaatsen, met bijbehorende stukken, 1900.  1 omslag 
 
 1435 Stukken betreffende de prijs en uitvoer van granen en aardappelen en de veiling 

en verkoop van fruit, 1845, 1847, 19?.  1 omslag 
 
 1436 Reglement voor de heffing van het maalloon in het hertogdom Limburg, 1847 Juli 

14.  1 stuk 
 
 1437 Verordening op de verkoop van brood en de broodzetting, 1856 juni 28.  1 stuk 
 
 1438 Andere stukken betreffende de broodzetting, 1846, 1855 -1856.  1 omslag 
 
 1439 Verordening op het broodgewicht, met bevestiging van ontvangst door 

gedeputeerde staten, 1915 mei 14.  1 omslag 
 
 1440 Verordening houdende verbod van voederen van vee met rogge of roggebrood, 

met bevestiging van ontvangst door gedeputeerde staten, 1915.  1 omslag 
 
 1441 Andere stukken betreffende de distributie van goederen, 1916-1919, 1934-1935.  1 omslag 
 

2.1.2.2.08.4. Jacht en visserij 

 
 1442 Lijsten van afgegeven jachtakten, 1932-1935.  1 omslag 
 
 1443 Andere stukken betreffende jacht en visserij, 1837, 1853 1934.  1 omslag 
 

2.1.2.2.09. Arbeid 

 
 1444 Stukken betreffende de arbeidsinspectie in het algemeen, 1897-1899, 1908.  1 omslag 
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 1445 Stukken betreffende de zondagsarbeid en de arbeid door minderjarigen en 
vrouwen, 1889, 1909.  1 omslag 

 
 1446 Regeling betreffende de werkverschaffing, vastgesteld door de gemeenteraad, 

met bijbehorende stukken, 1934.  1 omslag 
 
 1447 Verordening tot afwijking van bepalingen der winkelsluitingswet, met bijbehorende 

stukken, 1932-1935.  1 omslag 
 
 1448 Stukken betreffende het agentschap der arbeidsbemiddeling, 1932-1935.  1 omslag 
 

2.1.2.2.10. Maatschappelijke zorg 

 

2.1.2.2.10.1. Maatschappelijke zorg in het algemeen 

 
 1449 Stukken betreffende het nationaal crisiscomité, 1931 -1936.  1 omslag 
 
 1450 Lijsten der in de gemeente gevestigde instellingen van weldadigheid, 1853, 1854, 

1899, 1931.  1 omslag 
 
 1451 Statistische opgaven en andere stukken betreffende de maatschappelijke zorg in 

het algemeen, 1844-1934.  1 omslag 
 

2.1.2.2.10.2. Maatschappelijke zorg ten behoeve van verschillende groepen 

 
 1452 Stukken betreffende de zorg voor krankzinnigen in gestichten verpleegd, 1850-

1926.  1 omslag 
N.B. De stukken zijn alfabetisch gerangschikt op naam van de krankzinnigen 

 
 1453 Stukken betreffende de zorg voor krankzinnigen in particuliere woningen 

verpleegd, 1854- 1934.  1 omslag 
 
 1454 Reglement voor het burgerlijk armbestuur, met bijbehorende stukken, 1853-1927.  1 omslag 

N.B. Voor het archief van het burgerlijk armbestuur, zie inv. nrs. 2068-2180 
 
 1455 Stukken betreffende de benoemingen van leden van het armbestuur, 1836-1933.  1 omslag 
 
 1456 Verzoekschrift van het burgerlijk armbestuur tot het houden van een collecte i.v.m. 

de toenemende armoede, 1860 september 27.  1 stuk 
 
 1457 Verordening regelende de genees-, heel- en verloskundige armenverzorging, met 

bijbehorende stukken, 1919 november 24.  1 omslag 
 
 1458 Instructies voor de geneesheer en de vroedvrouw, belast met de armenpraktijk, 

1919 november 24.  1 omslag 
 
 1459 "Staat van de toestand der huiszittende armen", 1842.  1 stuk 
 
 1460 Staten, aanwijzende het maximum van onderstand, met bijbehorende stukken, 

1855-1867.  1 omslag 
 
 1461 Stukken betreffende verleende onderstand aan behoeftigen, 1826-1932.  1 pak 
 
 1462 Stukken betreffende hulpverlening bij een mijnramp, pestepidemie en rampen in 

het algemeen, 1907, 1909, 1914, 1930.  1 omslag 
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 1463 Stukken betreffende het houden van collecten ten bate van de slachtoffers van 
overstromingen, storm, hagelslag en brand, 1839-1926.  1 omslag 

 
 1464 Stukken betreffende de hulpverlening aan Belgische vluchtelingen, 1914-1918.  1 omslag 
 
 1465 Stukken betreffende steunverlening aan gedemobiliseerden, 1919.  1 omslag 
 

2.1.2.2.10.3. Verzekeringswezen 

 
 1466 Naamlijst van personen aan wie ingevolge de ouderdomswet 1919 een rente is 

toegekend, 1919-1925.  1 deeltje 
 
 1467 Register van in de gemeente wonende rentetrekkers ingevolge de ouderdomswet 

1919, 1919- 1935 1 deeltje 
 
 1468 Lijst van personen, aan wie een rente als bedoeld in de art. 369 of 370 der 

invaliditeitswet is toegekend, 1914-1925.  1 deeltje 
 
 1469 Register van in de gemeente wonende rentetrekkers ingevolge art. 369 en 370 der 

invaliditeitswet, 1915-1924.  1 deeltje 
 
 1470 Register van in de gemeente wonende rentetrekkers ingevolge de art. 369 en 370 

der invaliditeitswet, 1915 -1935.  1 deeltje 
 

2.1.2.2.11. Volksontwikkeling en -opvoeding. Religie 

 

2.1.2.2.11.1. Onderwijs 

 

2.1.2.2.11.1.1. Lager onderwijs 

 

2.1.2.2.11.1.1.1. Leerkrachten 

 
 1471 Algemene tabellen houdende opgave van het personeel van het lager onderwijs, 

1858- 1860, 1863.  1 omslag 
 
 1472 Instructie voor het onderwijzend personeel van de openbare lagere school, 1926 

februari 3.  1 stuk 
 
 1473 Stukken betreffende benoeming, ontslag en salariëring der onderwijzers in het 

algemeen, 1859-1934.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv. nrs. 1474, 1475 en 1478 

 
 1474 Raadsbesluit tot vaststelling van de jaarwedden van het onderwijzend personeel, 

1861 september 3.  1 stuk 
 
 1475 Besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het raadsbesluit tot 

vaststelling van de jaarwedden der onderwijzers, 1901 december 20.  1 stuk 
 
 1476 Opgaven betreffende veranderingen in het onderwijzend personeel, 1930-1934.  1 omslag 
 
 1477 Opgaven betreffende de pensioenbijdragen van het onderwijzend personeel, 

1923-1934.  1 omslag 
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 1478 Raadsbesluit betreffende het geven van ontslag aan onderwijzeressen, die vóór 
het bereiken van de vijf en veertigjarige leeftijd in het huwelijk treden, 1934 maart 
26.  1 stuk 

 
 1479-1492 Persoonsbundels van het onderwijzend personeel, 1843 -1934.  12 omslagen, 2 stukken 

N.B. De bundels zijn alfabetisch gerangschikt op naam van de onderwijzer. De datering is gebaseerd 
op de data der voorhanden zijnde stukken 

 1479 Akkermans, J.H., onderwijzer, 1899-1927 1 omslag 
 1480 Bouwens, L.H., onderwijzer, 1928-1933 1 omslag 
 1481 Brouwers, J.J., tijdelijk onderwijzer, 1889 1 stuk 
 1482 Damoiseaux, G.H.H., onderwijzer, 1899-1902 1 omslag 
 1483 Goossens, J.C., onderwijzer, 1843-1851 1 omslag 
 1484 Goossens, M.C., onderwijzeres nuttige handwerken, 1912-1916 1 omslag 
 1485 Kalen, P.R.H., onderwijzer, 1902-1934 1 omslag 
 1486 Kerkhoffs, J.M., tijdelijk onderwijzer, 1900 1 omslag 
 1487 Muijlkens, J.W., onderwijzer, 1921-1928 1 omslag 
 1488 Nijsten, J.H., hoofdonderwijzer, 1901-1923 1 omslag 
 1489 Smeets, J.G., hoofdonderwijzer, 1851-1888 1 omslag 
 1490 Swelsen, J.A.M., hoofdonderwijzer, 1923 1 omslag 
 1491 Timmers, J.E., onderwijzer, 1932-1934 1 omslag 
 1492 Willems, H., onderwijzer, 1846 1 stuk 

N.B. Zie ook inv. nr. 1493 
 

2.1.2.2.11.1.1.2. Organisatie van het onderwijs en de school 

 
 1493 Schrijven van gedeputeerde staten betreffende de sluiting van 2 bijzondere 

scholen, die zonder autorisatie opgericht zijn, en het eventueel blijven bestaan van 
een derde te Groot-Haasdal van Willems, H, 1843 september 14.  1 stuk 
N.B. Zie ook persoonsbundel Willems, H., inv. nr. 1492 

 
 1494 Besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het raadsbesluit, regelende 

de toelating van leerlingen tot de openbare lagere school, 1914 oktober 2.  1 stuk 
 
 1495 Lijsten der schoolgaande kinderen boven de zes en beneden de twaalf jaar op 1 

januari 1900, 1900.  1 omslag 
 
 1496 Verordeningen op de heffing en invordering van schoolgeld, met bijbehorende 

stukken, 1899, 1921, 1924-1926, 1934-1935.  1 omslag 
 
 1497-1570 Kohieren van schoolgeld, 1861-1918, 1920-1935.  19 omslagen, 55 deeltjes 

 1497 Kohieren van schoolgeld, 1861 
 1498 Kohieren van schoolgeld, 1862 
 1499 Kohieren van schoolgeld, 1863 
 1500 Kohieren van schoolgeld, 1864 
 1501 Kohieren van schoolgeld, 1865 
 1502 Kohieren van schoolgeld, 1866 
 1503 Kohieren van schoolgeld, 1867 
 1504 Kohieren van schoolgeld, 1868 
 1505 Kohieren van schoolgeld, 1869 
 1506 Kohieren van schoolgeld, 1870 
 1507 Kohieren van schoolgeld, 1871 
 1508 Kohieren van schoolgeld, 1872 
 1509 Kohieren van schoolgeld, 1873 
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 1510 Kohieren van schoolgeld, 1874 
 1511 Kohieren van schoolgeld, 1875 
 1512 Kohieren van schoolgeld, 1876 
 1513 Kohieren van schoolgeld, 1877 
 1514 Kohieren van schoolgeld, 1878 
 1515 Kohieren van schoolgeld, 1879 
 1516 Kohieren van schoolgeld, 1880 
 1517 Kohieren van schoolgeld, 1881 
 1518 Kohieren van schoolgeld, 1882 
 1519 Kohieren van schoolgeld, 1883 
 1520 Kohieren van schoolgeld, 1884 
 1521 Kohieren van schoolgeld, 1885 
 1522 Kohieren van schoolgeld, 1886 
 1523 Kohieren van schoolgeld, 1887 
 1524 Kohieren van schoolgeld, 1888 
 1525 Kohieren van schoolgeld, 1889 
 1526 Kohieren van schoolgeld, 1890 
 1527 Kohieren van schoolgeld, 1891 
 1528 Kohieren van schoolgeld, 1892 
 1529 Kohieren van schoolgeld, 1893 
 1530 Kohieren van schoolgeld, 1894 
 1531 Kohieren van schoolgeld, 1895 
 1532 Kohieren van schoolgeld, 1896 
 1533 Kohieren van schoolgeld, 1897 
 1534 Kohieren van schoolgeld, 1898 
 1535 Kohieren van schoolgeld, 1899 
 1536 Kohieren van schoolgeld, 1900 
 1537 Kohieren van schoolgeld, 1901 
 1538 Kohieren van schoolgeld, 1902 
 1539 Kohieren van schoolgeld, 1903 
 1540 Kohieren van schoolgeld, 1904 
 1541 Kohieren van schoolgeld, 1905 
 1542 Kohieren van schoolgeld, 1906 
 1543 Kohieren van schoolgeld, 1907 
 1544 Kohieren van schoolgeld, 1908 
 1545 Kohieren van schoolgeld, 1909 
 1546 Kohieren van schoolgeld, 1910 
 1547 Kohieren van schoolgeld, 1911 
 1548 Kohieren van schoolgeld, 1912 
 1549 Kohieren van schoolgeld, 1913 
 1550 Kohieren van schoolgeld, 1914 
 1551 Kohieren van schoolgeld, 1915 
 1552 Kohieren van schoolgeld, 1916 
 1553 Kohieren van schoolgeld, 1917 
 1554 Kohieren van schoolgeld, 1918 
 1555 Kohieren van schoolgeld, 1920 
 1556 Kohieren van schoolgeld, 1921 
 1557 Kohieren van schoolgeld, 1922 
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 1558 Kohieren van schoolgeld, 1923 
 1559 Kohieren van schoolgeld, 1924 
 1560 Kohieren van schoolgeld, 1925 
 1561 Kohieren van schoolgeld, 1926 
 1562 Kohieren van schoolgeld, 1927 
 1563 Kohieren van schoolgeld, 1928 
 1564 Kohieren van schoolgeld, 1929 
 1565 Kohieren van schoolgeld, 1930 
 1566 Kohieren van schoolgeld, 1931 
 1567 Kohieren van schoolgeld, 1932 
 1568 Kohieren van schoolgeld, 1933 
 1569 Kohieren van schoolgeld, 1934 
 1570 Kohieren van schoolgeld, 1935 

 
 1571 Andere stukken betreffende de heffing van schoolgeld, 1865, 1899-1900, 1905, 

1909, 1929.  1 omslag 
 
 1572 Stukken betreffende het onderwijs aan behoeftige kinderen, 1841, 1867.  1 omslag 
 
 1573 Stukken betreffende de regeling van de schooltijden en de sluiting van de school 

i.v.m. een besmettelijke ziekte, 1867, 1889, 1901-1928.  1 omslag 
 
 1574 Besluit van gedeputeerde staten tot het verlenen van tijdelijke vrijstelling van de 

verplichting tot het doen geven van onderwijs in lichamelijke oefening, 1932 
december 12.  1 stuk 

 
 1575 Verslagen van de schoolcommissie over de toestand van het onderwijs, 1859, 

1860, 1862, 1866.  1 omslag 
 
 1576-1583 Verslagen van de commissie van plaatselijk toezicht op het lager onderwijs, 1928-

1935.  1 stuk, 7 deeltjes 
 1576 Verslagen van de commissie van plaatselijk toezicht op het lager 

onderwijs, 1928 
 1577 Verslagen van de commissie van plaatselijk toezicht op het lager 

onderwijs, 1929 
 1578 Verslagen van de commissie van plaatselijk toezicht op het lager 

onderwijs, 1930 
 1579 Verslagen van de commissie van plaatselijk toezicht op het lager 

onderwijs, 1931 
 1580 Verslagen van de commissie van plaatselijk toezicht op het lager 

onderwijs, 1932 
 1581 Verslagen van de commissie van plaatselijk toezicht op het lager 

onderwijs, 1933 
 1582 Verslagen van de commissie van plaatselijk toezicht op het lager 

onderwijs, 1934 
 1583 Verslagen van de commissie van plaatselijk toezicht op het lager 

onderwijs, 1935 
 
 1584 Andere stukken betreffende de commissie van plaatselijke toezicht op het lager 

onderwijs, 1927-1929.  1 omslag 
 
 1585 "Register voor berekening van de kosten van instandhouding der openbare lagere 

scholen", 1922-1933.  1 deeltje 
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 1586 Stukken betreffende het indienen van verslagen en het verstrekken van opgaven 
betreffende het onderwijs, 1859-1908.  1 omslag 

 
 1587 Opgave inzake het lager onderwijs, de ontvangsten en uitgaven voor het 

onderwijs, 1931- 1936.  1 omslag 
 

2.1.2.2.11.1.1.3. Bevordering van het onderwijs en het schoolbezoek 

 
 1588 Raadsbesluit tot instelling van een commissie tot wering van schoolverzuim, 1924 

september 27.  1 stuk 
 
 1589 Huishoudelijk reglement van de commissie tot wering van schoolverzuim, met 

wijzigingen, 1931.  1 omslag 
 
 1590 Stukken betreffende de benoeming en het aftreden van leden van de commissie 

tot wering van schoolverzuim, 1907-1918, 1924-1937.  1 omslag 
 
 1591 Jaarverslagen van de commissie tot wering van schoolverzuim, 1928, 1933-1935.  1 omslag 
 

2.1.2.2.11.1.1.4. Schoolgebouwen en terreinen. Benodigdheden en hulpmiddelen voor het 
onderwijs 

 
 1592 Akte van aankoop van een perceel boomgaard, sectie C no 801 gedeeltelijk groot 

2 roeden, 48 ellen, toebehorende aan Voncken, L., gefinancierd met een 
schenking van Swelsen, P., en Voncken, F.W. voor de bouw van een school, 1863 
februari 11.  1 akte + bijlagen 

 
 1593 Stukken betreffende de bouw van een schoollokaal met onderwijzerswoning, 

1853, 1861- 1867.  1 pak 
 
 1594 Stukken betreffende de herstelling en verbouwing van de school, 1878-1879.  1 omslag 
 
 1595 Stukken betreffende het maken van houten beschotten in de schoollokalen en het 

doen van andere herstellingen, 1894, 1901, 1903.  1 omslag 
 
 1596 Akte van openbare aanbesteding van het verbouwen van de onderwijzerswoning, 

1905 juli 19.  1 akte 
 
 1597 Stukken betreffende de verbouwing van de school, 1905 -1906.  1 omslag 
 
 1598 Stukken betreffende herstellingen en verbeteringen aan de school, 1907-1909.  1 omslag 
 
 1599 Bestek en plan tot het bouwen van een overdekte speelplaats, 1931 april.  1 stuk 
 
 1600 Stukken betreffende de overdracht van de openbare lagere school aan het r.k.k. 

kerkbestuur, 1931-1935.  1 omslag 
 
 1601 Bestek en plan voor de verbouwing en restauratie van de school, 1934.  1 omslag 
 
 1602 Stukken betreffende de reiniging en verwarming der school, 1865, 1905, 1913.  1 omslag 
 
 1603 Stukken betreffende de aanschaffing van schoolmeubilair en leermiddelen, 1853-

1934.  1 omslag 
 

2.1.2.2.11.1.1.5. Subsidies en vergoedingen 
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 1604 Stukken betreffende rijksbijdragen aan het openbaar lager onderwijs, 1860-1935.  1 pak 
 
 1605 Stukken betreffende provinciale bijdragen aan het openbaar lager onderwijs, 1849-

1868, 1879.  1 omslag 
 
 1606 Stukken betreffende gemeentelijke bijdragen aan het openbaar lager onderwijs, 

1858- 1859, 1888, 1912, 1930-1934.  1 omslag 
 
 1607 Stukken betreffende subsidies aan bijzonder lager onderwijs, 1892-1896, 1901-

1916, 1931-1934.  1 omslag 
 

2.1.2.2.11.1.2. Andere soorten onderwijs 

 
 1608 Verordening tot regeling van het vervolg onderwijs, 1921 december 15.  1 stuk 
 
 1609 Reglement op de "cursus in hoefbeslag, van rijkswege te houden" in Schimmert, 

vastgesteld door de minister van binnenlandse zaken, met begeleidend schrijven 
van gedeputeerde staten, 1891.  1 omslag 

 
 1610 Stukken betreffende het landbouwonderwijs, 1892, 1915.  1 omslag 
 
 1611 Stukken betreffende het verlenen van beurzen voor de rijks-landbouwwinterschool 

te Sittard en van een beurs aan Zijen, P.H., voor een studie aan het koninklijk 
conservatorium te Luik, 1900-1915.  1 omslag 

 
 1612 Stukken betreffende de inrichting van hoger onderwijs van de "Vereniging van 

Maria" voor de opleiding van missionarissen, 1886-1925.  1 omslag 
 
 1613 Tekeningen betreffende de plaatsing van een nieuwe muur om de apostolische 

school, 1930 maart 25.  1 omslag 
 

2.1.2.2.11.2. Andere aangelegenheden betreffende de volksontwikkeling 

 
 1614 Stukken betreffende de wereldtentoonstellingen in Amsterdam, Parijs, Brussel, 

o.m. de deelname van Jakobs, J., wolspinner, aan de tentoonstelling van 
Amsterdam, 1885, 1897-1898, 1909.  1 omslag 

 
 1615 Stukken betreffende het behoud van monumenten, o.m. huis E. 30 te Groot-

Haasdal, 1902-1934.  1 omslag 
 
 1616 Stukken betreffende het houden van concerten door de fanfare St. Cecilia en 

opgave van de inkomsten en uitgaven van voorgenoemde fanfare en de 
zangvereniging Unitas, 1867-1915.  1 omslag 

 
 1617 Schrijven de gouverneur betreffende het overlijden van leden van het "Légion d' 

Honneur", 1838 augustus 17.  1 stuk 
 

2.1.2.2.11.3. Religie 

 
 1618 Schrijven van de districtscommissaris betreffende het eigendomsrecht op pastorie 

en bijbehorende grond, 1844 Januari 10.  1 stuk 
 
 1619 Stukken betreffende het geschil tussen pastoor en kerkfabriek ontrent het 

vruchtgebruik van 3 percelen bouwland en 1 perceel boomgaard, 1853-1864.  1 omslag 
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 1620 Rekeningen en hierop betrekking hebbende stukken van de kerkfabriek, 1836-
1868.  1 omslag 

 
 1621 Stukken betreffende het verlenen van machtigingen voor de aanvaarding van 

schenkingen, belegging van gelden en aflossing van kapitalen van de kerkfabriek, 
1833-1935.  1 omslag 

 
 1622 Schrijven van de prefectuur te Maastricht dat een klacht over de pastoor door de 

burgemeester ongegrond is en een besluit van de gouverneur om zijn ongenoegen 
te kennen te geven omtrent het gedrag van de burgemeester t.o.z. van de pastoor, 
1809, 1815.  1 omslag 

 
 1623 Koninklijk besluit regelende de aanstelling van de predikant Harger, J.G., in de 

protestantse gemeente Meerssen-Schimmert, 1840 maart 16.  1 stuk 
 
 1624 Nominatieve staten van de leden van de kerkfabriekraad en het bureau van 

kerkmeesters, 1842, 1845.  1 omslag 
 
 1625 Stukken betreffende de gemeentetoelage voor het tractement van de kapelaan, 

1861, 1865, 1907.  1 omslag 
 
 1626 Rekening en andere stukken betreffende de herbouwing der kerk, 1833, 1835.  1 omslag 
 
 1627 Stukken betreffende de aanbesteding van de plaatsing van 4 ijzeren steunbalken 

in de kerk, 1835-1836.  1 omslag 
 
 1628 Stukken betreffende de aanbesteding van de bouw van een portaal, hoogzaal en 

orgelkast, 1837-1838.  1 omslag 
 
 1629 Stukken betreffende de financiering van het kerkorgel, 1837, 1853-1854.  1 omslag 
 
 1630 Raadsbesluit tot betaling van 287 francs aan Gaulard, klokkegieter te Tongeren, 

voor het leveren van twee klokken, 1838 maart. 24.  1 omslag 
N.B. Dit raadsbesluit is in triplo 

 
 1631 Stukken betreffende de reparatie van het uurwerk in de kerktoren, 1838-1839.  1 omslag 

N.B. Dit uurwerk was gemeente-eigendom 
 
 1632 Stukken betreffende aanvragen voor subsidie voor herstellingen in de toren en 

voor versiering van de kerk bij gelegenheid van consecratie van de kerk door 
bisschop Paredis, 1852, 1855.  1 omslag 

 
 1633 Stukken betreffende het verlenen van subsidie voor de bouw van een nieuwe kerk, 

1924- 1933.  1 omslag 
 
 1634 Stukken betreffende herstellingswerkzaamheden aan de pastorie, 1843-1894.  1 omslag 
 
 1635 Stukken betreffende de bouw van een nieuwe pastorie, 1898-1899.  1 omslag 
 
 1636 Akte van afstand door de kerkfabriek aan de gemeente van het recht van opstal op 

een perceel boomgaard, sectie C no 570, gedeeltelijk, groot 8 are, 28 ca., voor het 
bouwen van een kapelanie, 1871 december 30.  1 akte 

 
 1637 Stukken betreffende de aanbesteding van de bouw van een kapelanie, 1872.  1 omslag 
 
 1638 Stukken betreffende de instelling "Vereniging of Gezelschap van Maria", 1898-

1935.  1 omslag 
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2.1.2.2.12. Landsverdediging 

 

2.1.2.2.12.1. Militie 

 
 1639-1724 Inschrijvingsregisters van de lichtingen, 1814, 1815, 1817-1861, 1863-1899.  85 deeltjes 

 1639 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1640 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1641 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1642 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1643 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1644 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1645 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1646 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1647 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1648 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1649 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1650 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1651 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1652 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1653 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1654 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1655 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1656 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1657 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1658 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1659 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1660 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1661 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1662 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1663 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1664 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1665 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1666 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1667 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1668 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1669 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1670 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1671 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1672 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1673 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1674 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1675 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1676 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1677 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1678 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1679 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1680 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
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 1681 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1682 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1683 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1684 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1685 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1686 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1687 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1688 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1689 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1690 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1691 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1692 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1693 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1694 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1695 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1696 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1697 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1698 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1699 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1700 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1701 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1702 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1703 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1704 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1705 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1706 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1707 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1708 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1709 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1710 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1711 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1712 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1713 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1714 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1715 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1716 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1717 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1718 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1719 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1720 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1721 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1722 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1723 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 
 1724 Inschrijvingsregisters 1 deeltje 

 
 1725-1817 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen der lichtingen, 1863-1899.  92 deeltjes 

 1725 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1726 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
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 1727 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1728 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1729 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1730 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1731 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1732 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1733 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1734 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1735 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1736 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1737 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1738 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1739 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1740 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1741 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1742 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1743 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1744 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1745 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1746 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1747 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1748 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1749 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1750 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1751 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1752 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1753 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1754 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1755 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1756 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1757 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1758 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1759 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1760 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1761 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1762 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1763 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1764 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1765 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1766 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1767 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1768 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1769 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1770 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1771 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1772 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1773 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1774 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
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 1775 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1776 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1777 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1778 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1779 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1780 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1781 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1782 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1783 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1784 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1785 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1786 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1787 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1788 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1789 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1790 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1791 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1792 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1793 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1794 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1795 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1796 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1797 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1798 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1799 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1800 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1801 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1802 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1803 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1804 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1805 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1806 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1807 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1808 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1809 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1810 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1811 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1812 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1813 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1814 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1815 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1816 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 
 1817 Alfabetische naamlijsten van de ingeschrevenen 1 deeltje 

 
 1818-1854 Lotingsregisters van de lichtingen, 1863-1899.  37 deeltjes 

 1818 Lotingsregisters van de lichting, 1863 1 deeltje 
 1819 Lotingsregisters van de lichting, 1864 1 deeltje 
 1820 Lotingsregisters van de lichting, 1865 1 deeltje 
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 1821 Lotingsregisters van de lichting, 1866 1 deeltje 
 1822 Lotingsregisters van de lichting, 1867 1 deeltje 
 1823 Lotingsregisters van de lichting, 1868 1 deeltje 
 1824 Lotingsregisters van de lichting, 1869 1 deeltje 
 1825 Lotingsregisters van de lichting, 1870 1 deeltje 
 1826 Lotingsregisters van de lichting, 1871 1 deeltje 
 1827 Lotingsregisters van de lichting, 1872 1 deeltje 
 1828 Lotingsregisters van de lichting, 1873 1 deeltje 
 1829 Lotingsregisters van de lichting, 1874 1 deeltje 
 1830 Lotingsregisters van de lichting, 1875 1 deeltje 
 1831 Lotingsregisters van de lichting, 1876 1 deeltje 
 1832 Lotingsregisters van de lichting, 1877 1 deeltje 
 1833 Lotingsregisters van de lichting, 1878 1 deeltje 
 1834 Lotingsregisters van de lichting, 1879 1 deeltje 
 1835 Lotingsregisters van de lichting, 1880 1 deeltje 
 1836 Lotingsregisters van de lichting, 1881 1 deeltje 
 1837 Lotingsregisters van de lichting, 1882 1 deeltje 
 1838 Lotingsregisters van de lichting, 1883 1 deeltje 
 1839 Lotingsregisters van de lichting, 1884 1 deeltje 
 1840 Lotingsregisters van de lichting, 1885 1 deeltje 
 1841 Lotingsregisters van de lichting, 1886 1 deeltje 
 1842 Lotingsregisters van de lichting, 1887 1 deeltje 
 1843 Lotingsregisters van de lichting, 1888 1 deeltje 
 1844 Lotingsregisters van de lichting, 1889 1 deeltje 
 1845 Lotingsregisters van de lichting, 1890 1 deeltje 
 1846 Lotingsregisters van de lichting, 1891 1 deeltje 
 1847 Lotingsregisters van de lichting, 1892 1 deeltje 
 1848 Lotingsregisters van de lichting, 1893 1 deeltje 
 1849 Lotingsregisters van de lichting, 1894 1 deeltje 
 1850 Lotingsregisters van de lichting, 1895 1 deeltje 
 1851 Lotingsregisters van de lichting, 1896 1 deeltje 
 1852 Lotingsregisters van de lichting, 1897 1 deeltje 
 1853 Lotingsregisters van de lichting, 1898 1 deeltje 
 1854 Lotingsregisters van de lichting, 1899 1 deeltje 

 
 1855-1880 Nominatieve staten van manschappen, die tot de militaire dienst zijn aangewezen, 

van de lichtingen, 1817, 1820, 1826, 1839-1861.  22 omslagen en 4 stukken 
 1855 Nominatieve staten van manschappen, die tot de militaire dienst zijn 

aangewezen, van de lichting, 1817 
 1856 Nominatieve staten van manschappen, die tot de militaire dienst zijn 

aangewezen, van de lichting, 1820 
 1857 Nominatieve staten van manschappen, die tot de militaire dienst zijn 

aangewezen, van de lichting, 1826 
 1858 Nominatieve staten van manschappen, die tot de militaire dienst zijn 

aangewezen, van de lichting, 1839 
 1859 Nominatieve staten van manschappen, die tot de militaire dienst zijn 

aangewezen, van de lichting, 1840 
 1860 Nominatieve staten van manschappen, die tot de militaire dienst zijn 

aangewezen, van de lichting, 1841 
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 1861 Nominatieve staten van manschappen, die tot de militaire dienst zijn 
aangewezen, van de lichting, 1842 

 1862 Nominatieve staten van manschappen, die tot de militaire dienst zijn 
aangewezen, van de lichting, 1843 

 1863 Nominatieve staten van manschappen, die tot de militaire dienst zijn 
aangewezen, van de lichting, 1844 

 1864 Nominatieve staten van manschappen, die tot de militaire dienst zijn 
aangewezen, van de lichting, 1845 

 1865 Nominatieve staten van manschappen, die tot de militaire dienst zijn 
aangewezen, van de lichting, 1846 

 1866 Nominatieve staten van manschappen, die tot de militaire dienst zijn 
aangewezen, van de lichting, 1847 

 1867 Nominatieve staten van manschappen, die tot de militaire dienst zijn 
aangewezen, van de lichting, 1848 

 1868 Nominatieve staten van manschappen, die tot de militaire dienst zijn 
aangewezen, van de lichting, 1849 

 1869 Nominatieve staten van manschappen, die tot de militaire dienst zijn 
aangewezen, van de lichting, 1850 

 1870 Nominatieve staten van manschappen, die tot de militaire dienst zijn 
aangewezen, van de lichting, 1851 

 1871 Nominatieve staten van manschappen, die tot de militaire dienst zijn 
aangewezen, van de lichting, 1852 

 1872 Nominatieve staten van manschappen, die tot de militaire dienst zijn 
aangewezen, van de lichting, 1853 

 1873 Nominatieve staten van manschappen, die tot de militaire dienst zijn 
aangewezen, van de lichting, 1854 

 1874 Nominatieve staten van manschappen, die tot de militaire dienst zijn 
aangewezen, van de lichting, 1855 

 1875 Nominatieve staten van manschappen, die tot de militaire dienst zijn 
aangewezen, van de lichting, 1856 

 1876 Nominatieve staten van manschappen, die tot de militaire dienst zijn 
aangewezen, van de lichting, 1857 

 1877 Nominatieve staten van manschappen, die tot de militaire dienst zijn 
aangewezen, van de lichting, 1858 

 1878 Nominatieve staten van manschappen, die tot de militaire dienst zijn 
aangewezen, van de lichting, 1859 

 1879 Nominatieve staten van manschappen, die tot de militaire dienst zijn 
aangewezen, van de lichting, 1860 

 1880 Nominatieve staten van manschappen, die tot de militaire dienst zijn 
aangewezen, van de lichting, 1861 

 
 1881-1883 Keuringsregisters van voor de krijgsdienst ongeschikt verklaarde personen van de 

lichtingen, 1916-1918.  3 stukken 
 1881 Keuringsregisters van voor de krijgsdienst ongeschikt verklaarde 

personen van de lichting, 1916 1 stuk 
 1882 Keuringsregisters van voor de krijgsdienst ongeschikt verklaarde 

personen van de lichting, 1917 1 stuk 
 1883 Keuringsregisters van voor de krijgsdienst ongeschikt verklaarde 

personen van de lichting, 1918 1 stuk 
 
 1884-1896 Verlofgangersregisters van de lichtingen, 1860-1863, 1900, 1905, 1907, 1909-

1915.  13 deeltjes 
 1884 Verlofgangersregisters van de lichting, 1860 1 deeltje 
 1885 Verlofgangersregisters van de lichting, 1861 1 deeltje 
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 1886 Verlofgangersregisters van de lichting, 1862 1 deeltje 
 1887 Verlofgangersregisters van de lichting, 1863 1 deeltje 
 1888 Verlofgangersregisters van de lichting, 1900 1 deeltje 
 1889 Verlofgangersregisters van de lichting, 1905 1 deeltje 
 1890 Verlofgangersregisters van de lichting, 1907 1 deeltje 
 1891 Verlofgangersregisters van de lichting, 1909 1 deeltje 
 1892 Verlofgangersregisters van de lichting, 1910 1 deeltje 
 1893 Verlofgangersregisters van de lichting, 1911 1 deeltje 
 1894 Verlofgangersregisters van de lichting, 1912 1 deeltje 
 1895 Verlofgangersregisters van de lichting, 1913 1 deeltje 
 1896 Verlofgangersregisters van de lichting, 1914 1 deeltje 

 
 1897-1922 Stukken betreffende inlijving, verlof etc. van miliciens van de lichtingen, waarvan 

de registers verloren zijn gegaan, 1900-1924, 1929.  25 omslagen, 1 stuk 
N.B. De stukken zijn per lichting alfabetisch op naam van de miliciens gerangschikt 

 1897 Stukken betreffende inlijving, verlof etc. van miliciens van de 
lichtingen, waarvan de registers verloren zijn gegaan, 1900 

 1898 Stukken betreffende inlijving, verlof etc. van miliciens van de 
lichtingen, waarvan de registers verloren zijn gegaan, 1901 

 1899 Stukken betreffende inlijving, verlof etc. van miliciens van de 
lichtingen, waarvan de registers verloren zijn gegaan, 1902 

 1900 Stukken betreffende inlijving, verlof etc. van miliciens van de 
lichtingen, waarvan de registers verloren zijn gegaan, 1903 

 1901 Stukken betreffende inlijving, verlof etc. van miliciens van de 
lichtingen, waarvan de registers verloren zijn gegaan, 1904 

 1902 Stukken betreffende inlijving, verlof etc. van miliciens van de 
lichtingen, waarvan de registers verloren zijn gegaan, 1905 

 1903 Stukken betreffende inlijving, verlof etc. van miliciens van de 
lichtingen, waarvan de registers verloren zijn gegaan, 1906 

 1904 Stukken betreffende inlijving, verlof etc. van miliciens van de 
lichtingen, waarvan de registers verloren zijn gegaan, 1907 

 1905 Stukken betreffende inlijving, verlof etc. van miliciens van de 
lichtingen, waarvan de registers verloren zijn gegaan, 1908 

 1906 Stukken betreffende inlijving, verlof etc. van miliciens van de 
lichtingen, waarvan de registers verloren zijn gegaan, 1909 

 1907 Stukken betreffende inlijving, verlof etc. van miliciens van de 
lichtingen, waarvan de registers verloren zijn gegaan, 1910 

 1908 Stukken betreffende inlijving, verlof etc. van miliciens van de 
lichtingen, waarvan de registers verloren zijn gegaan, 1911 

 1909 Stukken betreffende inlijving, verlof etc. van miliciens van de 
lichtingen, waarvan de registers verloren zijn gegaan, 1912 

 1910 Stukken betreffende inlijving, verlof etc. van miliciens van de 
lichtingen, waarvan de registers verloren zijn gegaan, 1913 

 1911 Stukken betreffende inlijving, verlof etc. van miliciens van de 
lichtingen, waarvan de registers verloren zijn gegaan, 1914 

 1912 Stukken betreffende inlijving, verlof etc. van miliciens van de 
lichtingen, waarvan de registers verloren zijn gegaan, 1915 

 1913 Stukken betreffende inlijving, verlof etc. van miliciens van de 
lichtingen, waarvan de registers verloren zijn gegaan, 1916 

 1914 Stukken betreffende inlijving, verlof etc. van miliciens van de 
lichtingen, waarvan de registers verloren zijn gegaan, 1917 

 1915 Stukken betreffende inlijving, verlof etc. van miliciens van de 
lichtingen, waarvan de registers verloren zijn gegaan, 1918 
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 1916 Stukken betreffende inlijving, verlof etc. van miliciens van de 
lichtingen, waarvan de registers verloren zijn gegaan, 1919 

 1917 Stukken betreffende inlijving, verlof etc. van miliciens van de 
lichtingen, waarvan de registers verloren zijn gegaan, 1920 

 1918 Stukken betreffende inlijving, verlof etc. van miliciens van de 
lichtingen, waarvan de registers verloren zijn gegaan, 1921 

 1919 Stukken betreffende inlijving, verlof etc. van miliciens van de 
lichtingen, waarvan de registers verloren zijn gegaan, 1922 

 1920 Stukken betreffende inlijving, verlof etc. van miliciens van de 
lichtingen, waarvan de registers verloren zijn gegaan, 1923 

 1921 Stukken betreffende inlijving, verlof etc. van miliciens van de 
lichtingen, waarvan de registers verloren zijn gegaan, 1924 

 1922 Stukken betreffende inlijving, verlof etc. van miliciens van de 
lichtingen, waarvan de registers verloren zijn gegaan, 1929 

 
 1923-1928 Alfabetische naamlijsten, van de "gemeentegroep Meerssen" van de lichtingen, 

1930-1935.  6 omslagen 
N.B. Deze gemeentegroep omvat meerdere gemeenten, o.m. Schimmert 

 1923 Alfabetische naamlijsten, van de "gemeentegroep Meerssen" van de 
lichting, 1930 1 omslag 

 1924 Alfabetische naamlijsten, van de "gemeentegroep Meerssen" van de 
lichting, 1931 1 omslag 

 1925 Alfabetische naamlijsten, van de "gemeentegroep Meerssen" van de 
lichting, 1932 1 omslag 

 1926 Alfabetische naamlijsten, van de "gemeentegroep Meerssen" van de 
lichting, 1933 1 omslag 

 1927 Alfabetische naamlijsten, van de "gemeentegroep Meerssen" van de 
lichting, 1934 1 omslag 

 1928 Alfabetische naamlijsten, van de "gemeentegroep Meerssen" van de 
lichting, 1935 1 omslag 

 
 1929 Naamlijst van de lotelingen der nationale militie van de klassen 1858, 1859, 1860 

en 1861, omtrent welke op grond van artikel 190 der wet van de 19e augustus 
1861 in het jaar 1862 een uitspraak moet worden gedaan, 1862.  1 deeltje 

 
 1930 Stukken betreffende zittingen van de militieraad, 1837, 1852.  1 omslag 
 
 1931 Stukken betreffende de aangifte van vrijwilligers, oproepen, uitstel, verlof en 

vrijstelling van dienstplichtigen, 1830, 1838-1867.  1 omslag 
 
 1932 Stukken betreffende de betaling van steun en achterstallige soldij aan 

militieplichtigen, 1837, 1839.  1 omslag 
 
 1933 Verzamelstaten op de toegekende en betaalde uitkeringen aan militieplichtigen, 

1919- 1920.  1 omslag 
 
 1934 Stukken betreffende het houden van manoevres op grondgebied van de gemeente 

en de vergoeding van de daardoor geleden schade, 1888, 1891, 1900, 1905.  1 omslag 
 
 1935 Topografische opgaven betreffende de gemeente ten behoeve van het 

departement van oorlog en de topografische inrichting, 1843-1845, 1860, 1906, 
1913, 1929.  1 omslag 

 

2.1.2.2.12.2. Garde civique, landweer en landstorm 
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 1936 Alfabetische lijst van inwoners, die in aanmerking komen voor inschrijving bij de 
garde-civique, 1839.  1 stuk 

 
 1937 Lijst van inwoners, die voldoende belasting betalen om de rang van officier te 

bekleden bij de garde-civique, 1839 februari 1.  1 stuk 
 
 1938 Stukken betreffende inlijving, verlof etc. bij de landweer, 1907-1917.  1 omslag 
 
 1939 Stukken betreffende inlijving, verlof etc. bij de landstorm en verzamelstaten van 

toegekende en uitgekeerde geldelijke vergoedingen aan landstormplichtigen, 
1902, 1918-1934.  1 omslag 

 

2.1.2.2.12.3. Militaire vordering en inkwartiering 

 
 1940 Rekening van de gemeente voor vereffening van de militaire leveranties in 1830 

en 1831 gedaan en andere stukken betreffende betaling voor diensten ten 
behoeve van het leger verricht, 1835, 1849, 1851.  1 omslag 

 
 1941 Alfabetische lijst van eigenaren van paarden, 1924.  1 stuk 
 
 1942 Alfabetische lijst van eigenaren van paarden, 1930-1934.  1 stuk 
 
 1943 Lijsten van inkwartiering, 1890-1892.  1 omslag 
 
 1944 Andere stukken betreffende inkwartiering, 1838, 1892.  1 omslag 
 

2.1.2.2.13. Justitie 

 
 1945 Lijst van burgers in de gemeente, die de kwaliteiten bezitten om opgeroepen te 

worden als gezworene, 1837 maart 4.  1 stuk 
 
 1946 Stukken betreffende de benoeming van leden van verschillende rechtbanken, 

1841, 1859.  1 omslag 
 
 1947 Processen-verbaal en andere stukken betreffende strafbare handelingen, 1836-

1859, 1895-1908.  1 omslag 
 
 1948 Stukken betreffende het ondergaan van gevangenisstraf en verzoeken om gratie, 

1849, 1864, 1888, 1892-1896, 1900.  1 omslag 
 
 1949 Stukken betreffende de toestand van het arrestantenlokaal en de bouw van twee 

nieuwe arrestantenlokalen, 1921, 1923.  1 omslag 
 
 1950 Circulaires van de gouverneur en officier van Justitie betreffende justitiële zaken, 

1837, 1845, 1850-1851.  1 omslag 
 

2.2. Archief van de gemeente-ontvanger 

 
 1951-1962 Begrotingen van inkomsten en uitgaven, opgemaakt door de ontvanger, 1838, 

1840, 1842- 1845, 1847, 1850, 1851, 1860, 1921, 1923.  9 stukken, 1 omslag, 2 deeltjes 
 1951 Begrotingen van inkomsten en uitgaven, opgemaakt door de 

ontvanger, 1838 
 1952 Begrotingen van inkomsten en uitgaven, opgemaakt door de 

ontvanger, 1840 
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 1953 Begrotingen van inkomsten en uitgaven, opgemaakt door de 
ontvanger, 1842 

 1954 Begrotingen van inkomsten en uitgaven, opgemaakt door de 
ontvanger, 1843 

 1955 Begrotingen van inkomsten en uitgaven, opgemaakt door de 
ontvanger, 1844 

 1956 Begrotingen van inkomsten en uitgaven, opgemaakt door de 
ontvanger, 1845 

 1957 Begrotingen van inkomsten en uitgaven, opgemaakt door de 
ontvanger, 1847 

 1958 Begrotingen van inkomsten en uitgaven, opgemaakt door de 
ontvanger, 1850 

 1959 Begrotingen van inkomsten en uitgaven, opgemaakt door de 
ontvanger, 1851 

 1960 Begrotingen van inkomsten en uitgaven, opgemaakt door de 
ontvanger, 1860 

 1961 Begrotingen van inkomsten en uitgaven, opgemaakt door de 
ontvanger, 1921 

 1962 Begrotingen van inkomsten en uitgaven, opgemaakt door de 
ontvanger, 1923 

 
 1963-1976 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven, opgemaakt door de ontvanger, 1832-

1835, 1837-1839, 1841, 1843 -1845, 1865, 1876, 1921.  7 stukken, 4 omslagen, 3 deeltjes 
 1963 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven, opgemaakt door de 

ontvanger, 1832 
 1964 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven, opgemaakt door de 

ontvanger, 1833 
 1965 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven, opgemaakt door de 

ontvanger, 1834 
 1966 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven, opgemaakt door de 

ontvanger, 1835 
 1967 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven, opgemaakt door de 

ontvanger, 1837 
 1968 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven, opgemaakt door de 

ontvanger, 1838 
 1969 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven, opgemaakt door de 

ontvanger, 1839 
 1970 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven, opgemaakt door de 

ontvanger, 1841 
 1971 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven, opgemaakt door de 

ontvanger, 1843 
 1972 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven, opgemaakt door de 

ontvanger, 1844 
 1973 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven, opgemaakt door de 

ontvanger, 1845 
 1974 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven, opgemaakt door de 

ontvanger, 1865 
 1975 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven, opgemaakt door de 

ontvanger, 1876 
 1976 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven, opgemaakt door de 

ontvanger, 1921 
 
 1977 Journaal van ontvangsten, 1905-1907.  1 deeltje 
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 1978 Journaal van uitgaven, 1897-1910.  1 deel 
 
 1979-1984 Kasboeken van inkomsten, 1929-1932, 1934, 1935.  1 omslag, 5 deeltjes 

 1979 Kasboeken van inkomsten, 1929 
 1980 Kasboeken van inkomsten, 1930 
 1981 Kasboeken van inkomsten, 1931 
 1982 Kasboeken van inkomsten, 1932 
 1983 Kasboeken van inkomsten, 1934 
 1984 Kasboeken van inkomsten, 1935 

 
 1985-1991 Grootboeken van inkomsten, 1929-1935.  6 deeltjes, 1 omslag 

 1985 Grootboeken van inkomsten, 1929 
 1986 Grootboeken van inkomsten, 1930 
 1987 Grootboeken van inkomsten, 1931 
 1988 Grootboeken van inkomsten, 1932 
 1989 Grootboeken van inkomsten, 1933 
 1990 Grootboeken van inkomsten, 1934 
 1991 Grootboeken van inkomsten, 1935 

 
 1992-1997 Registers van afgegeven bevelschriften van betaling, 1898-1910, 1923-1936. 5 delen, 1 omslag 

 1992 Registers van afgegeven bevelschriften van betaling 
 1993 Registers van afgegeven bevelschriften van betaling 
 1994 Registers van afgegeven bevelschriften van betaling 
 1995 Registers van afgegeven bevelschriften van betaling 
 1996 Registers van afgegeven bevelschriften van betaling 
 1997 Registers van afgegeven bevelschriften van betaling 

 
 1998-2004 Kasboeken van uitgaven, 1929-1935.  7 deeltjes 

 1998 Kasboeken van uitgaven, 1929 1 deeltje 
 1999 Kasboeken van uitgaven, 1930 1 deeltje 
 2000 Kasboeken van uitgaven, 1931 1 deeltje 
 2001 Kasboeken van uitgaven, 1932 1 deeltje 
 2002 Kasboeken van uitgaven, 1933 1 deeltje 
 2003 Kasboeken van uitgaven, 1934 1 deeltje 
 2004 Kasboeken van uitgaven, 1935 1 deeltje 

 
 2005-2012 Grootboeken van uitgaven, 1910-1923, 1929-1935.  3 delen, 5 deeltjes 

 2005 Grootboeken van uitgaven 
 2006 Grootboeken van uitgaven 
 2007 Grootboeken van uitgaven 
 2008 Grootboeken van uitgaven 
 2009 Grootboeken van uitgaven 
 2010 Grootboeken van uitgaven 
 2011 Grootboeken van uitgaven 
 2012 Grootboeken van uitgaven 

 
 2013-2014 Verzamelpostenboeken, 1930, 1931.  2 deeltjes 

 2013 Verzamelpostenboeken, 1930, 1 deeltje 
 2014 Verzamelpostenboeken, 1931 1 deeltje 

 
 2015-2016 Rekening-courant met de Bank voor Nederlandse Gemeenten, 1927, 1935.  2 deeltjes 
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 2015 Rekening-courant met de Bank voor Nederlandse Gemeenten, 1927 1 deeltje 
 2016 Rekening-courant met de Bank voor Nederlandse Gemeenten, 1935 1 deeltje 

 
 2017 Giroboek, 1925-1934.  1 deeltje 
 

2.3. Archief van het gemeentelijk electriciteitsbedrijf 
N.B. Zie ook inv. nrs. 1416-1431. 
 
 2018 Raadsbesluiten tot aanwijzing van het gemeentelijk electriciteitsbedrijf als tak van 

dienst, bedoeld in artikel 252 van de gemeentewet, 1931.  1 omslag 
 
 2019 Verordening op het beheer van het gemeentelijk electriciteitsbedrijf, met 

goedkeuring van gedeputeerde staten, 1921 maart 7.  1 omslag 
 
 2020 Polis van verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid voor schade, toegebracht 

bij de exploitatie van het gemeentelijk electriciteitsbedrijf, 1931 Juni 10.  1 stuk 
 
 2021-2032 Begrotingen van het electriciteitsbedrijf, 1924-1935.  12 stukken 

 2021 Begrotingen van het electriciteitsbedrijf, 1924 1 stuk 
 2022 Begrotingen van het electriciteitsbedrijf, 1925 1 stuk 
 2023 Begrotingen van het electriciteitsbedrijf, 1926 1 stuk 
 2024 Begrotingen van het electriciteitsbedrijf, 1927 1 stuk 
 2025 Begrotingen van het electriciteitsbedrijf, 1928 1 stuk 
 2026 Begrotingen van het electriciteitsbedrijf, 1929 1 stuk 
 2027 Begrotingen van het electriciteitsbedrijf, 1930 1 stuk 
 2028 Begrotingen van het electriciteitsbedrijf, 1931 1 stuk 
 2029 Begrotingen van het electriciteitsbedrijf, 1932 1 stuk 
 2030 Begrotingen van het electriciteitsbedrijf, 1933 1 stuk 
 2031 Begrotingen van het electriciteitsbedrijf, 1934 1 stuk 
 2032 Begrotingen van het electriciteitsbedrijf, 1935 1 stuk 

 
 2033-2037 Memories van toelichting op de begrotingen van het electriciteitsbedrijf, 1924, 

1926, 1927, 1930, 1933.  5 stukken 
 2033 Memories van toelichting op de begrotingen van het 

electriciteitsbedrijf, 1924 1 stuk 
 2034 Memories van toelichting op de begrotingen van het 

electriciteitsbedrijf, 1926 1 stuk 
 2035 Memories van toelichting op de begrotingen van het 

electriciteitsbedrijf, 1927 1 stuk 
 2036 Memories van toelichting op de begrotingen van het 

electriciteitsbedrijf, 1930 1 stuk 
 2037 Memories van toelichting op de begrotingen van het 

electriciteitsbedrijf, 1933 1 stuk 
 
 2038 Rekening van het electriciteitsbedrijf, 1925.  1 stuk 
 
 2039 Rekening van kapitaalsontvangsten en -uitgaven van het electriciteitsbedrijf, 1925. 

 1 stuk 
 
 2040 Proefbalansen en overzichten van de vermeerderingen en verminderingen welke 

de bezittingen van het electriciteitsbedrijf hebben ondergaan, 1925, 1933-1934.  1 omslag 
 
 2041 Staten van schulden van het electriciteitsbedrijf op 1 januari, 1933-1936.  1 omslag 
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 2042-2044 Journalen van het electriciteitsbedrijf, 1925-1934.  1 deel, 2 deeltjes 
 2042 Journalen van het electriciteitsbedrijf 
 2043 Journalen van het electriciteitsbedrijf 
 2044 Journalen van het electriciteitsbedrijf 

 
 2045 Tabellarisch kasboek van het electriciteitsbedrijf, ongedateerd.  1 deel 
 
 2046-2049 Grootboeken van het electriciteitsbedrijf, 1922-1923, 1925-1934.  3 delen, 1 deeltje 

 2046 Grootboeken van het electriciteitsbedrijf 
 2047 Grootboeken van het electriciteitsbedrijf 
 2048 Grootboeken van het electriciteitsbedrijf 
 2049 Grootboeken van het electriciteitsbedrijf 

 
 2050 Rekening-courantboek, vermeldende de door het electriciteitsbedrijf bij de 

gemeenteontvanger gedane opnemingen en stortingen van kasgeld, 1933-1943.  1 deeltje 
 
 2051 Processen-verbaal van opneming van kas en boeken van het electriciteitsbedrijf, 

1924- 1930.  1 omslag 
 
 2052-2061 Stroomregisters, 1922-1925, 1927-1935.  1 deel, 9 deeltjes 

 2052 Stroomregisters 
 2053 Stroomregisters 
 2054 Stroomregisters 
 2055 Stroomregisters 
 2056 Stroomregisters 
 2057 Stroomregisters 
 2058 Stroomregisters 
 2059 Stroomregisters 
 2060 Stroomregisters 
 2061 Stroomregisters 

 
 2062 Verslag van de toestand van de werkzaamheden van het electriciteitsbedrijf over, 

1925.  1 stuk 
 
 2063 Verslagen van de electriciteitscommissie en statistische gegevens betreffende het 

gemeentelijk electriciteitsbedrijf, 1923-1934.  1 omslag 
 
 2064 Inventaris van goederen van het electriciteitsbedrijf aanwezig op 31 december 

1933 1 stuk 
 
 2065 Stukken betreffende de controle en het onderhoud van materieel van het 

gemeentelijk electriciteitsbedrijf, 1924-1935.  1 omslag 
 
 2066 Verordening regelende "de samenstelling in de werkkring der 

electriciteitscommissie", 1923 november 9.  1 stuk 
 
 2067 Stukken betreffende het personeel van het gemeentelijk electriciteitsbedrijf, 1921-

1932.  1 omslag 
 

2.4. Archief van het burgerlijk armbestuur 
N.B. Zie ook inv. nrs. 1454-1456. 
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2.4.1. Algemeen 

 
 2068 Reglement voor het burgerlijk armbestuur, 1855 augustus 10.  1 stuk 

N.B. Dit reglement is een duplicaat van een reglement, wat zich bevindt in inv. nr. 1455 
 
 2069 Register van ingekomen en uitgaande stukken van het burgerlijk armbestuur, 

1855-1856.  1 deel 
 

2.4.2. Eigendommen 

 

2.4.2.1. Aankoop 

 
 2070 Akte van aankoop door het burgerlijk armbestuur van een perceel bouwland, 

sectie A no 225, groot 10 roeden en 35 ellen, toebehorende aan Habets, M, 1858 
december 20.  1 akte + bijlagen 

 
 2071 Akte van aankoop door het burgerlijk armbestuur van een perceel bouwland, 

sectie A no 706, groot 20 roeden en 20 ellen, toebehorende aan Vinkenroij, A. 
van, 1868 april 9.  1 akte 

 
 2072 Akte van aankoop door het burgerlijk armbestuur van een perceel bouwland, 

sectie A no 758, groot 11 are, 68 ca. (gedeeltelijk nieuw sectie A no. 2034), 
toebehorende aan Strommengen, A. te Houthem, 1884 februari 11.  1 akte + bijlagen 

 
 2073 Akte van aankoop door het burgerlijk armbestuur van een perceel bouwland, 

gelegen in de gemeente Nuth, sectie D no 431. groot 28 are en 87 ca., 
toebehorende aan Raeven, H.H, 1898 mei 9.  1 akte + bijlagen 

 
 2074 Akte van aankoop door het burgerlijk armbestuur van een perceel bouwland, 

sectie A no 1406, groot 11 are 10 ca., toebehorend aan Cruts, J.A. en Crüts, M, 
1901 december 31.  1 akte + bijlagen 

 
 2075 Akte van aankoop door het burgerlijk armbestuur van een perceel bouwgrond, 

plaatselijk genaamd "de Sluin", sectie A no 556, groot 7 are, 5 ca., toebehorende 
aan Damoiseaux, M.J. en Creuwels, H.J.L, 1906 augustus 13.  1 akte + bijlagen 

 

2.4.2.2. Schenkingen en eigendomsrechten 

 
 2076 Besluit van gedeputeerde staten tot het verlenen van machtiging aan het burgerlijk 

armbestuur tot het aanvaarden van een schenking, bestaande uit een perceel 
bouwland, sectie D no. 228, plaatselijk genaamd "Op het Veldje", groot 8 roeden 
en 28 ellen, toebehorende aan Souren, A., met bijbehorende stukken, 1862.  1 omslag 

 
 2077 Akte van schenking aan het burgerlijk armbestuur van een perceel bouwland, 

sectie a no 995, groot 15 are en 15 ca., plaatselijk bekend "Ulerveld", 
toebehorende aan Waelen, A.A, 1933 april 26.  1 akte + bijlage 

 
 2078 Stukken betreffende het proces van het burgerlijk armbestuur contra de leden van 

de schutterij St. Sebastianus betreffende de eigendomsrechten van het 
"Schutteland", 1782, 1857-1864, 1866.  1 pak 
N.B. Het stuk uit 1782 is in het oude dossier over deze zaak aangetroffen, doch daar het incompleet is, 
kan niet meer vastgesteld worden of het op deze zaak betrekking heeft 
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2.4.2.3. Verpachting 
N.B. Zie ook inv. nr. 187. 
 
 2079 Akte van verpachting door het burgerlijk armbestuur van percelen grond, sectie A 

no 225, 711 en 729, aan Willems G, 1860 mei 5.  1 akte 
 
 2080 Akte van openbare verpachting door het burgerlijk armbestuur van onroerende 

goederen aan Hamers, A. e.a., 1881 Juli 12.  1 akte 
 
 2081 Akte van openbare verpachting door het burgerlijk armbestuur van onroerende 

goederen aan Offermans, W. e.a., 1898 oktober 13.  1 akte + bijlage 
 
 2082 Lijsten van de opbrengst der verpachte gronden van het burgerlijk armbestuur, 

1911-1929.  1 omslag 
 

2.4.3. Financiën 

 
 2083-2124 Begrotingen van de ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk armbestuur, 1838, 

1866, 1869-1871, 1874-1877, 1879-1882, 1884-1907, 1930-1934.  42 stukken 
 2083 Begrotingen van de ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 

armbestuur, 1838 1 stuk 
 2084 Begrotingen van de ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 

armbestuur, 1866 1 stuk 
 2085 Begrotingen van de ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 

armbestuur, 1869 1 stuk 
 2086 Begrotingen van de ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 

armbestuur, 1870 1 stuk 
 2087 Begrotingen van de ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 

armbestuur, 1871 1 stuk 
 2088 Begrotingen van de ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 

armbestuur, 1874 1 stuk 
 2089 Begrotingen van de ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 

armbestuur, 1875 1 stuk 
 2090 Begrotingen van de ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 

armbestuur, 1876 1 stuk 
 2091 Begrotingen van de ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 

armbestuur, 1877 1 stuk 
 2092 Begrotingen van de ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 

armbestuur, 1879 1 stuk 
 2093 Begrotingen van de ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 

armbestuur, 1880 1 stuk 
 2094 Begrotingen van de ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 

armbestuur, 1881 1 stuk 
 2095 Begrotingen van de ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 

armbestuur, 1882 1 stuk 
 2096 Begrotingen van de ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 

armbestuur, 1884 1 stuk 
 2097 Begrotingen van de ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 

armbestuur, 1885 1 stuk 
 2098 Begrotingen van de ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 

armbestuur, 1886 1 stuk 
 2099 Begrotingen van de ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 

armbestuur, 1887 1 stuk 
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 2100 Begrotingen van de ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, 1888 1 stuk 

 2101 Begrotingen van de ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, 1889 1 stuk 

 2102 Begrotingen van de ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, 1890 1 stuk 

 2103 Begrotingen van de ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, 1891 1 stuk 

 2104 Begrotingen van de ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, 1892 1 stuk 

 2105 Begrotingen van de ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, 1893 1 stuk 

 2106 Begrotingen van de ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, 1894 1 stuk 

 2107 Begrotingen van de ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, 1895 1 stuk 

 2108 Begrotingen van de ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, 1896 1 stuk 

 2109 Begrotingen van de ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, 1897 1 stuk 

 2110 Begrotingen van de ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, 1898 1 stuk 

 2111 Begrotingen van de ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, 1899 1 stuk 

 2112 Begrotingen van de ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, 1900 1 stuk 

 2113 Begrotingen van de ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, 1901 1 stuk 

 2114 Begrotingen van de ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, 1902 1 stuk 

 2115 Begrotingen van de ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, 1903 1 stuk 

 2116 Begrotingen van de ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, 1904 1 stuk 

 2117 Begrotingen van de ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, 1905 1 stuk 

 2118 Begrotingen van de ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, 1906 1 stuk 

 2119 Begrotingen van de ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, 1907 1 stuk 

 2120 Begrotingen van de ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, 1930 1 stuk 

 2121 Begrotingen van de ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, 1931 1 stuk 

 2122 Begrotingen van de ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, 1932 1 stuk 

 2123 Begrotingen van de ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, 1933 1 stuk 

 2124 Begrotingen van de ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, 1934 1 stuk 

 
 2125-2172 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk armbestuur, 1838, 

1855, 1865, 1866, 1870-1909, 1930-1933.  48 stukken 
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 2125 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, 1838 1 stuk 

 2126 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, 1855 1 stuk 

 2127 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, 1865 1 stuk 

 2128 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, 1866 1 stuk 

 2129 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, 1870 1 stuk 

 2130 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, 1871 1 stuk 

 2131 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, 1872 1 stuk 

 2132 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, 1873 1 stuk 

 2133 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, 1874 1 stuk 

 2134 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, 1875 1 stuk 

 2135 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, 1876 1 stuk 

 2136 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, 1877 1 stuk 

 2137 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, 1878 1 stuk 

 2138 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, 1879 1 stuk 

 2139 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, 1880 1 stuk 

 2140 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, 1881 1 stuk 

 2141 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, 1882 1 stuk 

 2142 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, 1883 1 stuk 

 2143 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, 1884 1 stuk 

 2144 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, 1885 1 stuk 

 2145 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, 1886 1 stuk 

 2146 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, 1887 1 stuk 

 2147 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, 1888 1 stuk 

 2148 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, 1889 1 stuk 

 2149 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, 1890 1 stuk 

 2150 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, 1891 1 stuk 

 2151 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, 1892 1 stuk 
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 2152 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, 1893 1 stuk 

 2153 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, 1894 1 stuk 

 2154 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, 1895 1 stuk 

 2155 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, 1896 1 stuk 

 2156 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, 1897 1 stuk 

 2157 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, 1898 1 stuk 

 2158 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, 1899 1 stuk 

 2159 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, 1900 1 stuk 

 2160 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, 1901 1 stuk 

 2161 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, 1902 1 stuk 

 2162 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, 1903 1 stuk 

 2163 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, 1904 1 stuk 

 2164 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, 1905 1 stuk 

 2165 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, 1906 1 stuk 

 2166 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, 1907 1 stuk 

 2167 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, 1908 1 stuk 

 2168 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, 1909 1 stuk 

 2169 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, 1930 1 stuk 

 2170 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, 1931 1 stuk 

 2171 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, 1932 1 stuk 

 2172 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van het burgerlijk 
armbestuur, 1933 1 stuk 

 
 2173 Correspondentie over en bijlagen van de begrotingen en rekeningen van het 

burgerlijk armbestuur, 1850, 1858 -1865, 1872-1875, 1878, 1887-1901, 1930-
1933.  1 omslag 

 
 2174 Request van het burgerlijk armbestuur aan de koning voor het verkrijgen van 

authorisatie voor het aanvaarden van een legaat van Eussen, F., groot ?. 100,--, 
1845 februari 8.  1 stuk 

 
 2175 Stukken betreffende de machtiging tot het aanvaarden van een legaat door het 

burgerlijk armbestuur, groot 240 franc (?. 113,40) bij legaal verband gevestigd op 
2 percelen bouwland, sectie A no 1177, 1178 en 1194, groot resp. 28 roeden en 
20 ellen en 14 roeden en 15 ellen, toebehorende aan Loyens, A.M, 1851.  1 omslag 
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 2176 Koninklijk besluit tot het verlenen van machtiging aan het burgerlijk armbestuur tot 

het aanvaarden van een legaat, groot ?. 388,-- van een persoon, die onbekend 
wenst te blijven, met bijbehorende stukken, 1859.  1 omslag 

 
 2177 Akte van schuldbekentenis onder hypothecair verband ten laste van de fam. 

Jennekes en ten behoeve van het burgerlijk armbestuur van een Jaarlijkse rente, 
groot ?. 2,80, 1868 maart. 27.  1 akte 

 
 2178 Stukken betreffende de aflossing van kapitalen en de belegging van de 

vrijkomende gelden in onroerende goederen door het burgerlijk armbestuur, 1844-
1907, 1932.  1 omslag 

 
 2179 Register van inkomsten van het burgerlijk armbestuur, 1860-1937.  1 deeltje 
 
 2180 Register van inkomsten en uitgaven van het burgerlijk armbestuur, 1848-1859, 

1888-1890.  1 deel 
 

2.5. Archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand 
N.B. Zie ook inv. nrs. 1028-1037. 
 
 2181-2195 Register van de burgerlijke stand, bevattende akten van geboorte, huwelijk en 

overlijden, an VI (1797/1798) -1939.  15 banden 
 2181 an VI (1797/1798)-an XI (1801/1802), 1797 - 1802 1 band 
 2182 an X (1800/1801)-1810, 1800 - 1810 1 band 
 2183 1811-1820, 1811 - 1820 1 band 
 2184 1821-1829, 1821 - 1829 1 band 
 2185 1830-1840, 1830 - 1840 1 band 
 2186 1841-1849, 1841 - 1849 1 band 
 2187 1850-1859, 1850 - 1859 1 band 
 2188 1860-1869, 1860 - 1869 1 band 
 2189 1870-1879, 1870 - 1879 1 band 
 2190 1880-1889, 1880 - 1889 1 band 
 2191 1890-1899, 1890 - 1899 1 band 
 2192 1900-1909, 1900 - 1909 1 band 
 2193 1910-1919, 1910 - 1919 1 band 
 2194 1920-1929, 1920 - 1929 1 band 
 2195 1930-1939, 1930 - 1939 1 band 

 
 2196-2197 Tien-Jaarlijkse klappers op de registers van de burgerlijke stand, 1797-1950.  2 banden 

 2196 1797-1852, 1797 - 1852 1 band 
 2197 1853-1950, 1853 - 1950 1 band 

 
 2198 Stukken betreffende het verstrekken van gegevens uit de registers van de 

burgerlijke stand, 1824, 1846-1864.  1 omslag 
 

2.6. Archief van het kadaster 
N.B. Zie ook inv. nrs. 869-870. 
 
 2199-2204 Serie I. Perceelsgewijze kadastrale leggers, aangelegd 1842 en bijgehouden tot 

ca. 1885.  6 delen 
 2199 Eerste deel, artikel 1-672 1 deel 

N.B. Voorin bevindt zich een alfabetische lijst van eigenaren, vruchtgebruikers enz. 



 97

met verwijzing naar het cijfer der artikelen, waaronder hun namen en eigendommen 
voorkomen 

 2200 Tweede deel, artikel 679-1344, 1344 1 deel 
 2201 Tweede deel, artikel 1377-1714, 1377 - 1714 1 deel 
 2202 Tweede deel, artikel 1715-2109, 1715 1 deel 
 2203 Tweede deel, artikel 2110-2485 1 deel 
 2204 Tweede deel, artikel 1958-2301, 1958 1 deel 

N.B. Zie inv. nr.s. 2202 en 2203 
 
 2205 Oorspronkelijke aanwijzende tafel der grondeigenaren en der ongebouwde en 

gebouwde vaste eigendommen, aangelegd in 1842.  1 deel 
 
 2206 Suppletoire aanwijzende tafel der grondeigenaren en van de gebouwde en 

ongebouwde eigendommen, aangelegd 1843 en bijgehouden tot 1863.  1 deel 
 
 2207 "Tarief der begrotingen van ieder soort en klasse van vaste eigendommen van het 

voormalig kanton Meerssen", 1842.  1 deeltje 
 
 2208-2217 Serie II. Perceelsgewijze kadastrale leggers, aangelegd ca. 1880 en bijgehouden 

tot heden.  10 delen 
 2208 Eerste deel, artikel 12-2481 1 deel 

N.B. Dit deel is vernieuwd in 1897 
 2209 Tweede deel, artikel 2487-2822 1 deel 
 2210 Tweede deel, artikel 2823-3170 1 deel 
 2211 Tweede deel, artikel 3171-3508 1 deel 
 2212 Tweede deel, artikel 3509-3854 1 deel 
 2213 Tweede deel, artikel 3855-4205 1 deel 
 2214 Tweede deel, artikel 4206-4539 1 deel 
 2215 Tweede deel, artikel 4540-4878 1 deel 
 2216 Tweede deel, artikel 4849-5227 1 deel 
 2217 Tweede deel, artikel 5228-5500 1 deel 

 
 2218 Register houdende verwijzing van de nummers der percelen naar de artikelen van 

de perceelsgewijzen legger, waarop zij voorkomen, aangelegd ca. 1867 en 
bijgehouden tot heden.  1 deel 

 
 2219 Alfabetische naamlijst op de perceelsgewijze kadastrale legger, aangelegd 1887.  1 deel 
 
 2220 Alfabetische naamlijst op de perceelsgewijze kadastrale legger, vernieuwd 1924.  1 deel 
 
 2221 Verzamelkaart van het kadastrale plan der gemeente, bestaande uit de secties A, 

B. C en D, opgemeten en getekend in, 1842.  1 blad 
 
 2222-2226 Kadastrale kaarten van de gemeente, 1963-1964; lichtdrukken.  5 bladen 

 2222 Sectie A 1, schaal 1:25.00, 1964 1 blad 
 2223 Sectie A 2, schaal 1:25.00, 1964 1 blad 
 2224 Sectie B 1, schaal 1:25.00, 1963 1 blad 
 2225 Sectie C 1, schaal 1:25.00, 1963 1 blad 
 2226 Sectie D 1, schaal 1:25.00, 1963 1 blad 

 

2.7. Archief van de Broederschap St. Rochus v/h Schutterij St. Sebastiaan 

 
 2227 Register, inhoudende de statuten, opgemaakt 1844, met wijzigingen; ledenlijsten; 

lijsten van pachters; opgaven van inkomsten en uitgaven; lijsten van verrichte 
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diensten, 1844 -1851.  1 deel 
N.B. Verder bevat het register nog lijsten met namen van personen van/aan wie de gebruiker van het 
register koren heeft ge/verkocht, ca. 1847-ca. 1863 


